
UCHWAŁA NR XXXIV/350/2021 
RADY GMINY PSARY 

z dnia 26 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/191/2020 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2020 r. 
w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości 
cen za te usługi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372), art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 888), po 
przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwalą Nr XLVIII/381/2010 Rady Gminy Psary z dnia 
28 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 1, poz. 26) 

Rada Gminy Psary 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale  Nr XIX/191/2020 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia rodzaju 
dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi wprowadza się 
następujące zmiany: 

§ 1. ust. 3. otrzymuje brzmienie: "Określa się cenę za świadczenie usługi dodatkowej, o której mowa 
w ust. 1 w wysokości 420,00 zł brutto za 1 tonę odpadów budowlanych i rozbiórkowych." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Psary 

 
 

Jacenty Kubica 
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Uzasadnienie

Zgodnie z brzmieniem art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 888), rada gminy może określić, w drodze uchwały
stanowiącej akt prawa miejscowego, rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich
świadczenia oraz wysokość cen za te usługi.

Usługa dodatkowa stanowi ofertę fakultatywnych usług, powiązanych
z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, które nie są
zaliczone do usług objętych opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszoną przez właścicieli
nieruchomości.

W związku z zakończeniem w dniu 30 czerwca 2021 r. realizacji umowy z wykonawcą usługi dodatkowej,
i zawarciwm nowej umowy w tym zakresie, z terminem realizacji od dnia 1 lipca br. konieczne jest
dostosowanie uchwały Rady Gminy Psary w zakresie dotyczącym ceny za świadczenie usługi dodatkowej do
nowej ceny jednostkowej wynikającej z zawartej umowy.

Uchwała została poddana konsultacjom zgodnie z uchwalą Nr XLVIII/381/2010 Rady Gminy Psary z dnia
28 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.
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