
Zarządzenie Nr 53/2020
Wójta Gminy Przystajń
z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie odpłatnego przyjmowania przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych odpadów z działalności rolniczej niestanowiących odpadów komunalnych

Na podstawie:

1) art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz.
713 z późn. zm.)

2) uchwały  nr  XVI.117.2020 Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  2  marca 2020  r.  w  sprawie
odpłatnego  przyjmowania  przez  Punkt  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych
odpadów z działalności rolniczej niestanowiących odpadów komunalnych

zarządza się co następuje:

§ 1.
1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przystajni przy ul. Targowej 18A (dalej
zwany jako PSZOK) odpłatnie przyjmuje następujące odpady z działalności rolniczej niestanowiące
odpadów  komunalnych  bez  ograniczeń  ilościowych  –  zużyte  opony  z  pojazdów  i  maszyn
rolniczych (dalej zwane jako opony rolnicze).
2. Uprawnieni do skorzystania z usługi wskazanej w ust. 1 są właściciele gospodarstw rolnych z
terenu Gminy Przystajń posiadający opony rolnicze.
3.  Opony  rolnicze  przyjmowane  są  w  godzinach  pracy  PSZOK-u  zgodnie  z  aktualnym
Regulaminem.
4. Właściciele gospodarstw rolnych dostarczają opony rolnicze do PSZOK-u we własnym zakresie i
na własny koszt.
5. Ustala się wysokość odpłatności za przyjęcie opon rolniczych w kwocie 1,00 zł brutto (słownie 
jeden zł 00/100) za 1 kg odpadu.
6.  PSZOK  przyjmuje  dostarczone  opony  rolnicze  po  podpisaniu  oświadczenia  (według  wzoru
załącznika nr 1 do zarządzenia) na podstawie którego wystawiona zostanie faktura Vat.
7. Faktura o której mowa w ust. 6 płatna jest w terminie 14 dni od dnia wystawienia.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przystajń.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                     

                                                                                 Wójt Gminy Przystajń

                                                                                   Henryk Mach                                                                             



                                                                                             Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 53/2020
Wójta Gminy Przystajń

z dnia 21 maja 2020 r.

OŚWIADCZENIE

Ja,  niżej  podpisany,  ……………………………………,  legitymujący  się  numerem

Pesel………………………………… zamieszkały…………………………………………..,

oświadczam co następuje:

1.  Potwierdzam,  że  w  dniu  ………………..  godz………  dostarczyłem  do  Punktu

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przystajni ul. Targowa 18A opony rolnicze

w  ilości  …….  sztuk  o  łącznej  masie  …………  kg  (słownie

………………………………………………. kg)

2.  Zostałem poinformowany  i  przyjąłem do  wiadomości,  że  odpady  wskazane  w  pkt.1

zostaną przyjęte odpłatnie.

3. Wyrażam zgodę na obciążenie mnie fakturą Vat z tytułu przyjęcia odpadów wskazanych

w pkt 1 w łącznej kwocie …………..….. zł brutto.

Zobowiązuję się do zapłaty faktury w terminie 14 dni od daty wystawienia, przelewem na

wskazany rachunek bankowy.

Dane do faktury ( jeżeli inne niż dane dostarczającego):

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………

Sposób  odbioru  faktury:  dostarczona  na  adres………………………….

…………………………………………………..  /  odbiór  osobisty  w  siedzibie  Urzędu

Gminy Przystajń*

                                                                             …………………………………………..

                                                                                                data i podpis 

* - niepotrzebne skreślić


