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UCHWAŁA NR XXVII/282/12
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za
te usługi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późniejszymi
zmianami) – Rada Miasta Puławy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące rodzaje usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za opłatę dodatkową
ponoszoną przez właściciela nieruchomości:
1. mycie i dezynfekcja pojemników na odpady,
2. odbiór odpadów wielkogabarytowych,
3. odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
4. odbiór odpadów zielonych,
5. odbiór gruzu budowlanego,
6. odbiór odpadów zmieszanych,
7. wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych,
8. sprzedaż pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych.
§ 2. Ustala się następujące stawki opłat za usługi dodatkowe świadczone przez gminę, wymienione w § 1
w zakresie odbierania odpadów komunalnych:
1. Mycie i dezynfekcja pojemników na odpady:
a) o pojemności 60 l - 15,00 zł za jeden pojemnik
b) o pojemności 120 l - 15,00 zł za jeden pojemnik
c) o pojemności 240 l -15,00 zł za jeden pojemnik
d) o pojemności 1100 l - 20,00 zł za jeden pojemnik
2. Odbiór 1 m3 odpadów:
a) wielkogabarytowych -55,00 zł
b) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - 15,00 zł
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c) zielonych – 45,00 zł
d) gruzu budowlanego „czystego” – 50,00 zł
e) odpadów zmieszanych – 55,00 zł
3. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów:
a) o pojemności 60 l – 2,00zł/miesiąc
b) o pojemności 120 l – 2,00zł/miesiąc
c) o pojemności 240 l – 3,00zł/ miesiąc
4. Sprzedaż pojemników:
a) pojemnik o pojemności 60 l – 60,00 zł/jeden pojemnik
b) pojemnik o pojemności 120 l – 80,00 zł/jeden pojemnik
c) pojemnik o pojemności 240 l – 110,00 zł/za jeden pojemnik
d) pojemnik o pojemności 1100 l – 580,00 zł/za jeden pojemnik
§ 3. Za usługi wymienione w § 1 odpowiedzialny będzie przedsiębiorca odbierający odpady komunalne
wyłoniony w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie.
§ 4. 1. Opłaty, o których mowa w § 2 należy uiszczać gotówką w kasie Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska
5 lub przelewem na wskazane konto bankowe.
2. Dowód uiszczenia opłaty będzie podstawą do zgłoszenia zapotrzebowania na usługę przedsiębiorcy
realizującemu usługę odbioru odpadów.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Puławy
Zbigniew Śliwiński

