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UCHWAŁA NR XXVI/187/2020
RADY GMINY PORONIN
z dnia 10 września 2020 roku
w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) – Rada Gminy Poronin uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się następujące rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
odpadów:

i zagospodarowania tych

a) podstawienie oraz odbiór pojemników przeznaczonych na odpady remontowo – budowlane i rozbiórkowe –
w ramach zryczałtowanej opłaty za gospodarowanie odpadami – dla mieszkańców Gminy Poronin
wykonujących prace remontowo-budowlane systemem gospodarczym bez korzystania z usług firm
remontowo-budowlanych;
b) podstawienie oraz odbiór pojemników na odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady niesegregowane
powstałe w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych (powódź, pożar, szkody spowodowane silnym
wiatrem, inne) w ramach zryczałtowanej opłaty za gospodarowanie odpadami – dla mieszkańców Gminy
Poronin;
c) podstawienie oraz odbiór pojemników, poza „harmonogramem zbiórki odpadów komunalnych”, na odpady
komunalne niesegregowane pochodzące z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Poronin
wytworzone przez mieszkańców gminy oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą:

᠆ worek o pojemności 120 l – w wysokości 100 zł,
᠆ o pojemności 120 l – w wysokości 100 zł,
᠆ o pojemności 240 l – w wysokości 200 zł,
᠆ o pojemności 360 l – w wysokości 300 zł,
᠆ o pojemności 1100 l – w wysokości 800 zł,
᠆ o pojemności 4-5 m3 – w wysokości 1.600 zł,
᠆ o pojemności 6-7 m3 – w wysokości 2.400 zł.
d) podstawienie oraz odbiór pojemników, poza „harmonogramem zbiórki odpadów komunalnych”, na odpady
komunalne segregowane (tworzywa sztuczne, plastik, szkło, metal, bio – zielone, popiół, itp.) pochodzące
z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Poronin wytworzone przez mieszkańców gminy oraz
podmioty prowadzące działalność gospodarczą:
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᠆ worek o pojemności 120 l – w wysokości 20 zł,
᠆ pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 20 zł,
᠆ pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 40 zł,
᠆ pojemnik o pojemności 360 l – w wysokości 80 zł,
᠆ pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 240 zł,
᠆ pojemnik o pojemności 4-5 m3 – w wysokości 1.200 zł,
᠆ pojemnik o pojemności 6-7 m3 – w wysokości 1.600 zł.
§ 2. Zapotrzebowanie na skorzystanie z usługi określonej w § 1 należy zgłosić w formie stosownego
wniosku stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały w Urzędzie Gminy Poronin ul. J. Piłsudskiego 5, 34520 Poronin, podając dane nieruchomości (adres), z której będą odbierane odpady.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XV/111/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 30 października
2019 r. w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz traci moc Uchwała Nr
XIX/134/2020 Rady Gminy Poronin z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej rodzaju
dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Poronin.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 01.10.2020 r.
Przewodniczący Rady
Adam Pawlikowski
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Załącznik
do Uchwały Nr XXVI/187/2020
Rady Gminy Poronin
z dnia 10 września 2020 r.
WNIOSEK NA WYKONANIE USŁUGI DODATKOWEJ
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).
Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających
nieruchomością na terenie Gminy Poronin.
Miejsce składania: Urząd Gminy Poronin, 34-520 Poronin, ul. J. Piłsudskiego 5
Organ właściwy do złożenia deklaracji: Wójt Gminy Poronin, 34-520 Poronin,
ul. J. Piłsudskiego 5
Wniosek należy wypełnić czytelnie, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi
literami, czarnym lub niebieskim kolorem.
1. OKOLICZNOŚCI ZŁOŻENIA WNIOSKU (rodzaj usługi dodatkowej:)
Odbiór odpadów remontowo – budowlanych i rozbiórkowych (gruz, itp) w
ramach zryczałtowanej opłaty za gospodarowanie odpadami – dla mieszkańców
Gminy Poronin oraz powstałe w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
Odbiór poza „harmonogramem” odpadów komunalnych niesegregowanych od
mieszkańców Gminy Poronin oraz pojemników z odpadami niesegregowanymi od
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
Odbiór poza „harmonogramem” odpadów (zielone, popiół) od mieszkańców
Gminy Poronin oraz pojemników z odpadami segregowanymi (zielone, popiół,
gruz budowlany) od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
2. DANE SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK
Imię i Nazwisko / Nazwa:
Telefon kontaktowy, mail:
NIP:

REGON:

PESEL:

Adres składającego deklarację / Adres siedziby:
Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

3. ADRES NIERUCHOMOŚCI Z KTÓREJ MAJĄ BYĆ ODEBRANE ODPADY
Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:
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4. WIELKOŚC I ILOŚĆ POJEMNIKÓW (worków, metrów sześciennych odpadów)
KTÓRE MAJĄ BYĆ ODEBRANE Z NIERUCHOMOŚCI
A. Wielkość
dodatkowych
4.2 Rodzaj usługi dodatkowej:
pojemników lub
worków
4.21 Odbiór odpadów remontowo – budowlanych i A1
rozbiórkowych (gruz, itp) w ramach zryczałtowanej opłaty
za gospodarowanie odpadami – dla mieszkańców Gminy
Poronin oraz powstałe w wyniku nieprzewidzianych
zdarzeń losowych.
A2
4.22
Odbiór
poza
„harmonogramem”
odpadów
komunalnych niesegregowanych od mieszkańców Gminy
Poronin oraz pojemników z odpadami niesegregowanymi
od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

B. Ilość
dodatkowych
pojemników lub
worków
B1

B2

C2

4.23 Odbiór poza „harmonogramem” odpadów (zielone, A3
popiół) od mieszkańców Gminy Poronin oraz pojemników
z odpadami segregowanymi (zielone, popiół, gruz
budowlany) od podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą.

B3

C3

C. Stawka opłaty
za pojemnik

D. Kwota za
pojemnik, worek
w zł

C1

D1=C1xB1

0

0

zł

zł

D2=C2xB2

zł

zł
D3=C3xB3

zł

zł
4.3

Suma:
zł

4.3= D2+D3+D4

5. NALEŻNOŚĆ ZA USŁUGĘ DODATKOWĄ.
5.1

5.1 Należność za usługę dodatkową.
zł

* - zaznaczyć właściwy kwadrat
Składając niniejszą deklarację potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość
danych zamieszczonych w niniejszej deklaracji.

………………………………………………………..
(miejscowość i data)
(czytelny podpis)
Uwagi:

Niniejszym oświadczam, że zostałam/em
zapoznana/y z informacjami dotyczącymi
przetwarzania moich danych osobowych.

………………………………….…...
(miejscowość, data i czytelny podpis)

