
 

 

UCHWAŁA 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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 4 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.) Rada Miejska 

w Dębicy uchwala, co następuje: 

§ 1. 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 w Punkcie Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych ponad ustanowiony limit 4 szt./rok kalendarzowy dla jednej nieruchomości 

w zabudowie jednorodzinnej, oraz dla jednego lokalu w zabudowie wielorodzinnej – 650,00 zł/Mg, 

2. Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – odpadów remontowo-budowlanych (gruzu, papy, 

wełny, styropianu, tworzyw sztucznych budowlanych) w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

ponad ustanowiony łączny limit 100 kg/rok kalendarzowy dla jednej nieruchomości w zabudowie 

jednorodzinnej, oraz dla jednego lokalu w zabudowie wielorodzinnej – 650,00 zł/Mg, 

3. Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – wielkogabarytowych w Punkcie Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych ponad ustanowiony limit 100 kg/rok kalendarzowy dla jednej nieruchomości 

w zabudowie jednorodzinnej, oraz dla jednego lokalu w zabudowie wielorodzinnej – 1350,00 zł/Mg, 

4. Załadunek odpadów wielkogabarytowych transportowanych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych – 35,00 zł/rg (za jednego pracownika), 

5. Transport odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych – 70,00 zł/rg (za samochód i kierowcę). 

§ 2. Określa się następujący sposób świadczenia usług dodatkowych o których mowa w §1. 

1. Usługi o których mowa w § 1 ust. 1 – 3 świadczone są w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych. Lokalizacja i godziny otwarcia PSZOK-u zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Dębicy i w sposób zwyczajowo przyjęty. 
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2. Usługi, o których mowa w § 1 ust. 4 – 5 świadczone są po złożeniu zlecenia i uzgodnieniu terminu przez 

właściciela nieruchomości z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne z którym Gmina Miasta Dębica 

zawrze umowę na odbiór odpadów. Wzór zlecenia, na którym można zgłaszać potrzebę usługi załadunku lub 

transportu zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębicy i w 

sposób zwyczajowo przyjęty. 

3. Podstawą naliczenia opłaty i wystawienia faktury VAT za wykonanie usług dodatkowych, o których 

mowa w § 1 ust. 1 – 3 będzie kwit wagowy lub kwit potwierdzający przyjęcie odpadów w PSZOK wystawiony 

przez podmiot świadczący na rzecz Gminy Miasta Dębica obsługę PSZOK. 

4. Podstawą naliczenia opłaty i wystawienia faktury VAT za wykonanie usług dodatkowych, o których 

mowa w § 1 ust. 4 – 5 będzie potwierdzenie realizacji zlecenia wystawione przez podmiot świadczący na rzecz 

Gminy Miasta Dębica usługę odbioru odpadów. 

5. Płatności za usługi wymienione w §1 dokonywane są w kasie Urzędu Miejskiego w Dębicy lub na 

wskazany na fakturze nr rachunku bankowego. 

6. Podane ceny, o których mowa w §1 są cenami netto. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębicy. 

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

w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Dębicy 

 

 

mgr inż. Mateusz Cebula 
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