UCHWAŁA NR XIV/116/2019
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE
z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie zaopiniowania cennika na 2020 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20...- odpady
komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 i art. 18 ust. ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(t.j.Dz.U. z 2019 r. poz.506; zm.:poz. 1309, 1696), w związku z uchwałą Nr X/63/2011 Rady Miejskiej
w Kłodawie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kłodawa do spółki prawa handlowego pn.
Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Koninie oraz
§ 4 pkt 4.4 umowy wykonawczej na świadczenie usług w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych i nadzoru zrekultywowanych składowisk odpadów, Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co
następuje:
§ 1. Opiniuje się pozytywnie proponowany przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka
z o.o. w Koninie ul. Sulańska 13 cennik na 2020 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20...- odpady
komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Krzysztof Krusiński
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/116/2019
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 24 października 2019 r.

Cennik na 2020 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20…- odpady
komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

Kod

Nazwa odpadów

Cena netto (zł/Mg)
dla odpadów
pochodzących z
miast i gmin
będących
wspólnikami

Cena brutto
(zł/Mg) dla
odpadów
pochodzących z
miast i gmin
będących
wspólnikami

20 01 01

Papier i tektura

1,00

1,08

20 01 02

Szkło

1,00

1,08

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

192,00

207,36

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i
akumulatorami wymienionymi w 16 06 01,
16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie
i akumulatory zawierające te baterie

0,00

0,00

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w
20 01 33

0,00

0,00

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne
niż wymienione w 20 01 21 , 20 01 23
zawierające niebezpieczne składniki

0,00

0,00

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne
niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

0,00

0,00

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

56,00

60,48

20 01 39

Tworzywa sztuczne

1,00

1,08

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

192,00

207,36
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20 02 02

Gleba i ziemia w tym kamienie

1,00

1,08

20 02 03

Inne odpady nie ulegające biodegradacji

81,97

88,53

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

320,00

345,60

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

185,00

199,80

20 03 04

Szlamy ze zbiorników bezodpyłowych służących
do gromadzenia nieczystości

219,06

236,58

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

219,06

236,58

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

199,701

215,68

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe 2

499,00

538,92

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych
podgrupach - popioły

129,00

139,32

W przypadku zmiany stawek opłat na korzystanie ze środowiska określanych corocznie na
podstawie art. 290 ust. 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - ,,Prawo ochrony środowiska”
(Dz. U. z 2009 r., poz. 1396 ze zm.) ceny za odzysk i unieszkodliwienie odpadów zostaną
zmienione

1 Cena dla odpadów pochodzących z miast i gmin będących wspólnikami oraz dla odpadów dostarczonych
przez przedsiębiorcę wyłonionego w przetargu na odbiór odpadów pochodzących z miast i gmin będących
wspólnikami.

2 Ostateczna cena za odpady wielkogabarytowe przyjmowane do MZGOK w ramach decyzji na zbieranie, a
następnie przekazywanych uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania zostanie ustalona po
rozstrzygnięciu przetargu na odbiór w/w odpadów. Cena ta zostanie skalkulowana w następujący sposób: cena
jaką zaproponuje wykonawca wyłoniony w przetargu + 10% kosztów operacyjnych w MZGOK. Obecnie
wskazana cena jest aktualną ceną rynkową za zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych.
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Uzasadnienie
Na podstawie § 4 pkt 4.4 Umowy Wykonawczej na świadczenie usług w zakresie odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych i nadzoru zrekultywowanych składowisk odpadów zawartej w dniu 29 grudnia 2011 r.
w Koninie pomiędzy Gminą Kłodawa a Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
w Koninie w terminie do 1 października roku poprzedzającego kolejny rok wykonywania Usług publicznych,
Zarząd MZGOK Sp. z o.o. przedkłada Radom Gmin propozycje cennika w celu zaopiniowania. Wnioskiem z dnia
30.09.2019 r. Nr 12/2019 Zarząd MZGOK Sp. z o.o. przedłożył propozycję cennika na 2020 rok za odzysk
i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20 ...- odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie,
z prośbą o zaopiniowanie.
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