
 
 

UCHWAŁA NR LIV/402/2022 
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY 

z dnia 28 stycznia 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/254/2020 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 14 grudnia 2020 r. 
w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasta Dębica w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych 

odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), Rada Miejska 
w Dębicy uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXII/254/2020 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 14 grudnia 2020 r. zmienionej 
uchwałą Nr XXXVIII/279/2021 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 24 lutego 2021 r., wprowadza się następujące 
zmiany: 

§ 1. Otrzymuje brzmienie: 

„Określa się następujące rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasta Dębica 
w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych oraz wysokość cen za te usługi: 

1. Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – zużytych opon (kod odpadu: 16 01 03) 
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ponad ustanowiony limit 6 szt./rok 
kalendarzowy dla jednej nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, oraz dla jednego lokalu 
w zabudowie wielorodzinnej – 645,45 zł/Mg, 

2. Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – odpadów remontowo-budowlanych  
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z jednej nieruchomości w zabudowie 
jednorodzinnej, oraz z jednego lokalu w zabudowie wielorodzinnej ponad ustanowiony limit na rok 
kalendarzowy: 

1) 500 kg w łącznej ilości: gruzu (kod odpadu: 17 01 01, 17 01 07) – 345,45 zł/Mg, 

2) 200 kg w łącznej ilości: papy, wełny, styropianu, tworzyw sztucznych budowlanych (kod odpadu: 
17 09 04) – 625,45 zł/Mg, 

3. Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – wielkogabarytowych (kod odpadu: 20 03 
07) w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ponad ustanowiony limit na rok 
kalendarzowy:         1)  200 kg dla jednej nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, oraz dla jednego 
lokalu w zabudowie wielorodzinnej – 1045,45 zł/Mg, 

2) 1000 kg dla miejsca gromadzenia odpadów stałych, z którego korzysta do 200 lokali mieszkalnych 
w zabudowie wielorodzinnej – 1045,45 zł/Mg, 
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3) 2000 kg dla miejsca gromadzenia odpadów stałych, z którego korzysta powyżej 200 lokali 
mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej – 1045,45 zł/Mg. 

4. Załadunek odpadów wielkogabarytowych transportowanych do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych – 50,00 zł/rg (za jednego pracownika), 

5. Transport odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych – 90,00 zł/rg (za samochód i kierowcę)”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębicy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

   

Przewodniczacy Rady 
Miejskiej w Dębicy 

 
 

mgr Józef Sieradzki 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 676


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 zm. Ustęp 1
	Paragraf 1 zm. Ustęp 2
	Paragraf 1 zm. Ustęp 2 Punkt 1
	Paragraf 1 zm. Ustęp 2 Punkt 2

	Paragraf 1 zm. Ustęp 3
	Paragraf 1 zm. Ustęp 3 Punkt 2
	Paragraf 1 zm. Ustęp 3 Punkt 3

	Paragraf 1 zm. Ustęp 4
	Paragraf 1 zm. Ustęp 5

	Paragraf 2
	Paragraf 3


		2022-02-14T13:02:26+0000
	Polska
	Marcin Jacek Zaborniak
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




