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Uchwała Nr I/1/2011 

Zarządu Związku Gmin Regionu  
Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” 

z dnia 11 stycznia 2011r. 
 
 

w sprawie ustalania wysokości cen i opłat oraz sposobu ustalania cen i opłat 
za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej  
 
Na podstawie: art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), art. 2 i art. 4 ust. 1 w zw. 
z art. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997r. 
Nr 9 poz. 43 z póź. zm.) oraz § 12 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4 Statutu Związku Gmin 
Regionu Ostródzko- Iławskiego „Czyste Środowisko” oraz uchwały Zgromadzenia 
Związku Gmin nr XIV/35/09 z dnia 29-06-2009r. postanawia, co następuje : 
 

§ 1 
 

Zarząd Związku Gmin ustala wysokości cen i opłat oraz określa sposób ustalania 
cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej dla Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. w Rudnie (dalej: 
ZOUK), w następującym  zakresie: 
 

I.Ustala wysokość  opłat za 1 Mg za przyjmowanie odpadów z terenu Związku 
Gmin w celu ich unieszkodliwiania, odzysku lub zbierania: 

a)  odpady komunalne: 86 zł netto+ opłata marszałkowska + VAT, 
b) inne – pozostałe odpady: 126 zł neto + opłata marszałkowska + VAT, 
c) odpady z grupy: 

1. 20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie: 40 zł netto + opłata 
marszałkowska + VAT, 

2. 20 02 03 -  inne odpady nie ulegające biodegradacji: 126 zł netto + opłata 
marszałkowska + VAT, 

3. 20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych: 126 zł netto + opłata 
marszałkowska + VAT, 

4. 20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych: 126 zł netto + opłata 
marszałkowska + VAT, 

     5) 100101,100102, 170101, 170102,170103,170107,170180,170181 odpady        z 
przeznaczeniem na cele technologiczne: 40 zł   netto + opłata marszałkowska + 
VAT, 
 
e) 160213, 160214,160215, 160216 odpady zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego: 60 zł netto w tym opłata marszałkowska + VAT , 
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f)  200307 odpady wielkogabarytowe: 20 zł netto + opłata marszałkowska +        
VAT, 
g)  konieczności zapewnienia wielkości strumienia odpadów, w celu  osiągnięcia      
          właściwych wyników finansowych Spółki, w zależności od ilości  i rodzaju   
          przekazanych odpadów, cenę można obniżyć do 50%,   
h) 150101, 150102,150103, 150104, 150106,150107, 200101,200102,200139  
         surowce wtórne:  40 zł netto w tym opłata marszałkowska + VAT. 
 
 

II.Zezwala na nieodpłatne lub za symboliczną opłatą za 1 Mg przyjmowanie 
odpadów z terenu Związku Gmin przez ZUOK w Rudnie w przypadkach : 
a) pochodzących od mieszkańców z sołectwa Rudno, 
b) z prowadzonych na terenie Związku Gmin –akcji proekologicznych ( w tym 

akcji Sprzątanie Świata), pilotażowych akcji  zbiórki selektywnej, sprzątania 
lasów i jezior, katastrof i zdarzeń losowych, 

c) odpadów, których przyjęcie jest dla Spółki niezbędne do uzyskania 
wymaganego efektu ekologicznego, 

d) pochodzących z gospodarstw domowych i dostarczanych w sposób 
posegregowany przez osoby fizyczne z terenu Związku Gmin, w ilości nie 
przekraczającej w półroczu łącznie od jednego wytwórcy : 

- 500 kg odpadów ulegających biodegradacji , 
- 200 kg odpadów stanowiących opakowania z papieru i tektury, opakowania z 
tworzyw sztucznych, opakowania z metali, opakowania ze szkła, papier, tektura, 
metale, zużyte opony ,baterie, akumulatory, lampy fluorescencyjne oraz odpady 
zawierające rtęć, 
rodzaje odpadów mogą zostać zmienione w zakresie wynikającym z gminnych 
planów gospodarki odpadami, 
e) przyjmowania dostarczanych przez osoby fizyczne odpadów w grupie 

„zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny” i „odpady wielkogabarytowe” 
pochodzących z gospodarstw domowych z terenu Związku Gmin, 

     f) przyjmowania odpadów w grupie „zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny” i    
       „odpady wielkogabarytowe” zbieranych w ramach „wystawek”         
       organizowanych przez ZUOK RUDNO Sp. z o.o., 

g) przyjmowania odpadów w grupie „zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny” i 
„odpady wielkogabarytowe” pochodzących od gminnych placówek 
oświatowych oraz Urzędów  Gmin/Miast z terenu Związku Gmin, 

      h) odpadów pochodzących z likwidacji „dzikich wysypisk”, 
      i) odpadów, w zależności od ilości i rodzaju, które Spółka może wykorzystać 
jako materiały eksploatacyjne lub do rekultywacji. 
 

III.Zezwala na przyjmowanie przez ZUOK od indywidualnych dostawców 
/wytwórców dowiezionych własnym transportem odpadów niewymagających 
stosowania specjalistycznego środka transportu ( np. gruz, ziemia, gabarytowe, 
elektrośmieci itp.) – wg. obowiązujących stawek na bramie ZUOK. 
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IV.Ustala, że za odpady pochodzące spoza terenu Związku Gmin opłaty  za 
przyjęcie odpadów mogą zostać podwyższone do 50%. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi ZUOK RUDNO Sp.z o.o.. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu jej uchylenia.            
 

§ 4 
 
Termin wprowadzenie nowych opłat dla Przekazujących odpady zgodnie z 
zawartymi umowami. 
 

§ 5 
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XVIII/19/2009    
z dnia 17 grudnia 2009r.. 
 
 
 
 

                                                                            
 


