
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/280/2021 

RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY 

z dnia 24 lutego 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/255/2020 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 14 grudnia 2020 r. 

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 właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.), 

po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy, Rada Miejska w Dębicy 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXII/255/2020 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 14 grudnia 2020 r. wprowadza się 

następujące zmiany:  

§ 4. Otrzymuje brzmienie: 

„1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych we własnym zakresie i na własny koszt dostarczają 

odpady komunalne zebrane w sposób selektywny do punktu PSZOK. 

2. Właściciel nieruchomości oddając odpady do punktu PSZOK jest obowiązany przestrzegać 

Regulaminu PSZOK. 

3. W PSZOK od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej 

i wielorodzinnej przyjmowane będą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

zużyte opony (kod odpadu: 16 01 03) w ilości 6 szt./rok kalendarzowy dla jednej nieruchomości 

w zabudowie jednorodzinnej, na którą została złożona deklaracja o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz dla jednego lokalu w zabudowie wielorodzinnej, który 

został ujęty w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej na 

daną nieruchomość. Większa ilość opon przyjmowana będzie za dodatkową opłatą określoną 

w odrębnej uchwale. 

4. W PSZOK od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej 

i wielorodzinnej przyjmowane będą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

odpady remontowo-budowlane: gruz (kod odpadu:  17 01 01, 17 01 07) w łącznej ilości do 500 kg/rok 

kalendarzowy dla jednej nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, na którą została złożona 

deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz dla jednego lokalu 

w zabudowie wielorodzinnej, który został ujęty w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi złożonej na daną nieruchomość. Większa ilość odpadów remontowo-

budowlanych przyjmowana będzie za dodatkową opłatą określoną w odrębnej uchwale. 
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5. W PSZOK od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej 

i wielorodzinnej przyjmowane będą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

odpady remontowo-budowlane: papa, wełna, styropian, tworzywa sztuczne budowlane (kod odpadu: 

17 09 04) w łącznej ilości do 200 kg/rok kalendarzowy dla jednej nieruchomości w zabudowie 

jednorodzinnej, na którą została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, oraz dla jednego lokalu w zabudowie wielorodzinnej, który został ujęty w deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej na daną nieruchomość. 

Większa ilość odpadów remontowo-budowlanych przyjmowana będzie za dodatkową opłatą określoną 

w odrębnej uchwale 

6. W PSZOK od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej 

i wielorodzinnej przyjmowane będą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

odpady wielkogabarytowe (kod odpadu: 20 03 07) w ilości 200 kg/rok kalendarzowy dla jednej 

nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, na którą została złożona deklaracja o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz dla jednego lokalu w zabudowie wielorodzinnej, który 

został ujęty w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej na 

daną nieruchomość. Większa ilość odpadów wielkogabarytowych przyjmowana będzie za dodatkową 

opłatą określoną w odrębnej uchwale. 

7. W przypadkach innych niż określone w ust. 6, w PSZOK od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej przyjmowane będą w ramach opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi: odpady wielkogabarytowe (kod odpadu: 20 03 07) w ilości: 

1) 1000 kg/rok kalendarzowy dla miejsca gromadzenia odpadów stałych, z którego korzysta do 

200 lokali mieszkalnych, które zostały ujęte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Większa ilość odpadów wielkogabarytowych przyjmowana będzie za 

dodatkową opłatą określoną w odrębnej uchwale. 

2) 2000 kg/rok kalendarzowy dla miejsca gromadzenia odpadów stałych, z którego korzysta powyżej 

200 lokali mieszkalnych, które zostały ujęte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Większa ilość odpadów wielkogabarytowych przyjmowana będzie za 

dodatkową opłatą określoną w odrębnej uchwale. 

8. PSZOK zlokalizowany jest w Dębicy przy ul. Drogowców 13. 

9. Godziny otwarcia PSZOK-u udostępnione są w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębicy. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi 

w życie 1 kwietnia 2021 r. 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Dębicy 

 

 

mgr inż. Mateusz Cebula 
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