
Uchwala nr 16/2021

ii Miejskiego Przedsiefciorstwa Gospodarki
Komunalnej Spolka z o.o. w Busku-Zdroju

zdnia 30.11.2021 r.

w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwaly nr 13/2020 Zarzadu Miejskiego
Przedsietoiorstwa Gospodarki Komunalnej Spolka z o.o. w Busku-Zdroju
z dnia: 11.12.2020 r. w sprawie cennika uslug zwiazanych z odbiorem
odpadow komunalnych od wiascicieli nieruchomosci, ktorzy nie sq
obowiazani do ponoszenia oplat za gospodarowanie odpadumi komunalnymi
na rzecz gminy oraz stawki oplat za oproznianie zbiornikow
bezodprywowych i transport nieczystosci cicktych na terenie miasta i gminy
Busko-Zdroj.

Dzialajac na podstawie §3 ust. 5 pkt 9) Regulaminu Zarzadu Miejskiego Przedsiebiorstwa
Gospodarki Komunalnej Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia w Busku-Zdroju, uchwala
si^ co nast^puje:

§1

W Uchwaie nr 13/2020 Zarzadu Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej
Spofka z o.o. z dnia 11.1 2.2020 r. w sprawie cennika uslug zwiazanyeh z odbiorem odpadow
komunalnych od wfascicieli nieruchomosci, ktorzy nie sa obowiazani do ponoszcnia oplat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz stawki oplat za oproznianie
zbiornikow bezodplywowych i transport nieczystosci cieklych na terenie miasta i gminy
Busko-Zdroj, §1 otrzymuje na.stc.puja.ee brzmienie:

„§!

Wprowadza sie z dniern 1 stycznia 2022 r. opfaty za uslugi zwiazane z odbiorem odpadow
komunalnych w wysokosci:

1) za jednorazowe odebranic niesegregowanych (zmieszanych) odpadow komunalnych
z jednego pojemnika o objetosci:

m
SM110L
SM 220 L - 2401.
SMI 100 L
K P - 7
Worek 120 L

-170,00 zl
- 18,70zl
- 37,40 zl
- 187,00 zl
- 800,00 zl
- 20,00 zl

2) za jednorazowe odebranie segregowanych odpadow komunalnych
pojemnika o objetosci:

- 75,00 zl
- 9,35 zl
- 18.70zl
- 93,50zl
- 400,00 zl
- 10,00 zl

z jednego

m3

SM110L
SM220L-240L
SM 1100 L
KP-7
Worek 120 L



3) za eksploatacjt? 1 pojemnika- zgodnie z umow^:

SM 220 - 13,00 zl (miesi^cznie)
SM 240 - 13,00 zl (miesiecznie)
SM 1100 - 46,00 zl (miesiecznie)
KP-7 - 119,00 zl (miesieeznie)

4) oplata za podstawienic kontenera na gruz itp.

KP-7 - 1 tydzieri oplata eksploatacyjna nie bedzie naliczana - za kazdy
kolejny dzieri oplata eksploatacyjna wynosi 19,50zl.

5) za przyj^cie i zagospodarowanie odpadow:

Kod odpadu

16 01 03

16 02 14

170101

200121*

20 02 01

20 03 07

200136,200135*,
20 01 23*

Rodzaj odpadu

Zuzyte opony

Tonery

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i
remontow

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajace rt$6

Odpady ulegajaee biodegradacji

Odpady wielkogabarytowe (stolarka okienna
i drzwiowa, meble, materace)

RTV AGO

Cena
(netto)*

445,00 zl/Mg

7,50 zt/szt.

1 80,00 zl/Mg

4,25 zl/szt.

540,00 zl/Mg

955,00 zl/Mg

250 zl/Mg

Pozoslala tresc uchwaly pozostaje bez zmian.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Otrzymuja:

1. Dyrektords. UsJug Komnnalnych - .,...
(

2. Glowna Ksiegowa - ...

. ZB


