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ZARZĄDZENIE NR WOM.0050.1.152.2020 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ 

z dnia 26 października 2020 r. 

w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej 
w zakresie przyjmowania odpadów do składowania na Składowisku Odpadów 

Komunalnych w Rabowicach 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz Uchwały nr XXV/304/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu 
z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz 
uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności 
publicznej w zakresie przyjmowania odpadów do składowania na Składowisku Odpadów 
Komunalnych w Rabowicach (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 6544) zarządzam, co 
następuje: 

§ 1.  

1. Ustala się następujące stawki cenowe za przyjęcie 1 Mg odpadów do składowania na 
Składowisku Odpadów Komunalnych w Rabowicach w zależności od rodzaju odpadu: 

1) odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (kod 17 01 01) oraz gruz ceglany 
(kod 17 01 02): 120,00 zł; 

2) odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (kod 17 01 03), 
zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych 
i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (kod 17 01 07), gleba i ziemia, 
w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 (kod 17 05 04), urobek z pogłębiania inny 
niż wymieniony w 17 05 05 (kod 17 05 06), tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony 
w 17 05 07 (kod 17 05 08): 350,00 zł; 

3) odpady z remontów i przebudowy dróg (kod 17 01 81), inne niewymienione odpady (kod 
17 01 82), materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 (kod 17 06 04), 
materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 (kod 17 08 02): 
350,00 zł, 

4) zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 
17 09 02 i 17 09 03 (kod 17 09 04): 200,00 zł; 

5) szkło (kod 17 02 02): 158,00 zł; 

6) odpadowa papa (kod 17 03 80): 330,00 zł; 

7) kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) (kod 19 05 
03): 130,00 zł; 

8) skratki (kod 19 08 01), zawartość piaskowników (kod 19 08 02): 160,00 zł; 

9) odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki (kod 19 09 01), osady z klarowania wody (kod 
19 09 02): 158,00 zł; 

10) zużyty węgiel aktywny (kod 19 09 04): 162,00 zł; 

11) gleba i ziemia, w tym kamienie (kod 20 02 02): 30,00 zł; 

12) inne odpady nieulegające biodegradacji (kod 20 02 03): 172,00 zł; 

13) odpady z czyszczenia ulic i placów (kod 20 03 03): 154,00 zł; 



Id: C1F541CB-F0EF-416B-A9B5-B5BC1CA9233C. Przyjety Strona 2 
 

14) szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości (kod 20 03 
04), odpady ze studzienek kanalizacyjnych (kod 20 03 06): 165,00 zł 

15) odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (kod 20 03 99): 210,00 zł. 

2. Cena określona w ust. 1 powiększona zostanie o jednostkową stawkę opłaty za 
umieszczenie odpadów na składowisku w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami 
oraz o należny podatek VAT w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

§ 2.  

Cena określona w § 1 ma zastosowanie do usług komunalnych o charakterze użyteczności 
publicznej w zakresie przyjmowania odpadów do składowania na Składowisku Odpadów 
Komunalnych w Rabowicach świadczonych przez Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne 
Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Garbach, która wykonuje zadanie 
własne Gminy Swarzędz w zakresie prowadzenia Składowiska Odpadów Komunalnych 
w Rabowicach. 

§ 3.  

Wykonanie zarządzenia powierza się Zarządowi Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Garbach. 

§ 4.  

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

§ 5.  

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie nr 
WOM.0050.1.129.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 21 września 2020 r. 
w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej w zakresie 
przyjmowania odpadów do składowania na Składowisku Odpadów Komunalnych w Rabowicach 
(Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 7136). 

§ 6.  

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 


