
UCHWAŁA Nr XI/81/19            

RADY GMINY DYGOWO 

z dnia 30 września 2019 roku 

 

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Dygowo 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) i art. 6r ust. 4 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1. 

1. Określa się rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę Dygowo w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, sposób świadczenia usług oraz wysokość cen za te usługi. 

2. Rodzaje dodatkowych usług i wysokość cen za te usługi określa załącznik nr 1 do uchwały. 

 

§ 2. 

Określa się sposób świadczenia dodatkowej usługi w zakresie przyjęcia w Punkcie 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) ponad limitowej ilości odpadów 

pochodzących z nieruchomości zamieszkałej  wraz z ich zagospodarowaniem. 

1. Usługa świadczona jest wyłącznie na pisemne zlecenie właściciela nieruchomości lub 

pisemne zlecenie osoby transportującej/podmiotu transportującego odpady na podstawie 

pisemnego upoważnienia udzielonego przez właściciela nieruchomości. 

2. Wzór zlecenia  na wykonanie dodatkowej usługi oraz wzór upoważnienia (załącznik nr 2) 

do uchwały, dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.ug.dygowo.pl w zakładce 

„System Gospodarowania Odpadami”, w wersji papierowej w Punkcie Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub w Urzędzie Gminy Dygowo. 

3. Zlecenie, upoważnienie należy złożyć w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w momencie świadczenia usługi. 

4. Płatności za usługę należy dokonać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów, po obliczeniu 

przez pracownika stosownej należności. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dygowo. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 



UZASADNIENIE 

 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z faktu, że na terenie gminy Dygowo powstał 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i należy określić zasady przyjmowania 

odpadów do PSZOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XI/81/19 

Rady Gminy Dygowo 

z dnia 30 września 2019 roku 

 

 

Rodzaje i wysokość cen dodatkowych usług 

 

Rodzaj usługi Kod odpadu Cena usługi 

[zł/kg] brutto 

przyjęcie w PSZOK ponad limitowej ilości 

zużytych opon 

16 01 03 0,96 zł 

przyjęcie w PSZOK ponad limitowej ilości odpadów 

wielkogabarytowych 

20 03 07 0,77 zł 

przyjęcie w PSZOK ponad limitowej ilości odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych 

17 01 02 0,29 zł 

17 09 04 0,83 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr XI/81/19 

Rady Gminy Dygowo 

z dnia 30 września 

 

 

POLA JASNE WYPEŁNIA ZAMAWIAJĄCY USŁUGĘ, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, 
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
_______________________________________________________________________________________________ 

ZLECENIE NA WYKONANIE USŁUGI DODATKOWEJ – PRZYJĘCIE 
W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH (PSZOK) PONADLIMITOWEJ ILOŚCI ODPADÓW 
POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z ICH 

ZAGOSPODAROWANIEM 
 

Zlecenie nr………………………………………… 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze 
zm.) 

Miejsce składania: Urząd Gminy Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo 

Organ właściwy, do 
którego należy złożyć 

zlecenie: 

Wójt Gminy Dygowo 

Termin płatności: 14 dni od dnia wystawienia dokumentu obciążającego 

A. RODZAJ USŁUGI 

Zagospodarowanie zużytych opon w ilości przekraczającej limit w wysokości 
2 kg rocznie od osoby zamieszkującej  

Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość [Mg] 

16 01 03 Zużyte opony  

Razem  

Zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych w ilości przekraczającej 
limit w wysokości 14 kg rocznie od osoby zamieszkującej 

Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość [Mg] 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe  

Razem  



Zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych w ilości przekraczającej 
limit w wysokości 10 kg rocznie od osoby zamieszkującej 

Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość [Mg] 

17 01 02 Gruz ceglany  

Razem  

Zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych w ilości przekraczającej 
limit w wysokości 10 kg rocznie od osoby zamieszkującej 

Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość [Mg] 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, 
remontów i demontażu 

 

Razem  

 
 

………………………………………………………………….. 
(data i czytelny podpis osoby odbierającej odpady na terenie PSZOK) 

 
 

B. DANE NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ POCHODZĄ ODPADY 

1.Miejscowość 

 
2. Ulica 

4. Nr domu 

 
5. Nr lokalu 6. Nr działki 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU ZLECAJĄCEGO USŁUGĘ 
DODATKOWĄ 
7. Imię i Nazwisko 

 
8. PESEL 

 
9. Nr telefonu 10. Adres e-mail 

11. Adres zamieszkania 

 
Oświadczenia 

Oświadczam, że zobowiązuję się do uregulowania należności zgodnie z obowiązującym 
cennikiem, wg złożonego przez mnie zapotrzebowania. 

 
 
 

…….…………………………………………………….. 
(data i czytelny podpis osoby zlecającej/upoważnionej usługę dodatkową) 

 
 

 



D. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY UPOWAŻNIONEJ PRZEZ PODMIOT 
ZLECAJĄCY USŁUGĘ DODATKOWĄ 
12. Imię i Nazwisko 

 
13. PESEL 

 
14. Seria i nr dokumentu tożsamości 15. Nr telefonu 

16. Adres zamieszkania 

 
 
 

…….…………………………………………………….. 
(data i czytelny podpis osoby zlecającej usługę dodatkową) 

 
 

E. ADNOTACJA ORGANU – koszt wykonania usługi dodatkowej 

Kod odpadu 
Cena 

jednostkowa 
[zł/Mg] 

Ilość 
[Mg] 

Razem 
[zł] 

a b c d 

16 01 03    

20 03 07    

17 01 02    

17 09 04    

Łączna wartość [zł]  
 
 

…….…………………………………………………….. 
(data, podpis pracownika PSZOK) 

 


