
Uchwala nr 1/2023

Zarz^du Miejskiego Przedsi?biorstwa Gospodarki
Komunalnej Spolka z o.o. w Busku-Zdroju

z dnia 17.01.2023 r.

w sprawie cennika using zwi^zanych z odbiorem odpadow komunalnych od wlascicieli
nieruchomosci, ktorzy nie s^ obowi^zani do ponoszenia 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.

Dzialaj^c na podstawie §3 ust 5 pkt 9) Regulaminu Zarz^du Miejskiego Przedsi^biorstwa
Gospodarki Komimalnej Spoflca z ograniczon^ odpowiedzialnosci^. w Baisku^Zdroju, uchwala
si? co nast^puje:

§1
Wprowadza si? z dniem 1 lutego 2023 r. oplaty za uslugi zwi^zane z odbiorem odpadow
komunalnych w wysokosci:

1) za jednorazowe odebranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadow
komunalnych z jednego pojemnika o obj^tosci:

Odpady
M§s§gr§£QW&n,£

20 03 01
(zmieszane)

Pojemnik

m3

SM110L
SM220L-240L

SM1100L

KP-7

Worek 120 L

Cena (netto)

200,00 zl
22500 zl
48,00 zl

220,00 zl

1 000,00 zl

24,00 zl

Uwagi

-
-
-
-

do 1 tony (Mg)
+ za kazda kolejn%
tone (Mg) 600,00 zl

(netto)
-

2) za jednorazowe odebranie segregowanych odpadow komunalnych z jednego
pojemnika o obj^tosci:

Odpady
segregowane

15 01 **
(plastik, papier,

szklo, metal)

Pojemnik

m3

SMUQL
SM220L-240L

SMI 100 L

KP-7

Worek 120 L

Cena (netto)

100,00 zl
ll,QQzl
24,00 zl
110,00 zl

500,00 zl

12,00 zl

Uwagi

-
-
-
-

do 1 tony (Mg)
+ za kazda kolejnq. ton$

(Mg) 300,00 zl (netto)

-



3) za eksploatacj^ 1 pojemnika — zgodnie % umow^:

SM220 - 13,65 zl(miesi?cznie)
SM240 - 13,65 zi (miesi?cznie)
SM 1100 - 48,3 0 zl (miesi?cznie)
KP-7 - 124,95 zl (miesi^cznie)

4) oplata za podstawienie kontenera na gruz itp.

KP-7 - do 3 dni oplata eksploatacyjna nie b^dzie naliczana — za kazdy kolejny
dzien oplata eksploatacyjna wynosi 50,00 zl.

5) za jednorazowe odebranie odpadow:

Kod odpadu

17 01 01

Nazwa odpadu

Odpady betonu oraz gruz
betonowy z rozbiorek

i remontow

Ustuga

Podstawienie i odbior

kontenera KP-7

Cena netto

1 000,00 zl

W przypadku niezgodnego z zamowieniem wymieszania w kontenerze roznych rodzajow
odpadow koszt odbioru i zagospodarowania odpadow zostanie naliczony zgodnie z cennikiem
dotycz^cym odpadow niesegregowanych (zmieszanych) dla kontenera KP - 7.

1. W przypadku odpadow o kodzie 17 01 01 - beton oraz gruz betonowy z rozbiorek

i remontow iadownosc kontenera wynosi max 3 tony (Mg). Przepelnienie kontenera

w stopniu uniemozliwiaj^cym jego zaladunek na samochod spowoduje wstrzymanie

odbioru do czasu usuni^cia przez Zleceniodawc? nadwyzkL

6) za przyj^cie i zagospodarowanie odpadow:

Kod odpadu

16 01 03

16 02 14

17 01 01

20 01 21*

20 02 01

20 03 07

20 01 36, 20 01 35*
20 01 23*

Rodzaj odpadu

Zuzyte opony

Tonery

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i
remontow

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawieraj^ce rt§6

Odpady ulegaj^ce biodegradacji

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

RTVAGD

Cena
(netto)

445,00 zl/Mg

7,50 zl/szt.

200,00 zJ/Mg

4,25 zl/szt

540,00 zJ/Mg

955,00 zl/Mg

250'2;l/Mg



i

§2
Stawki oplat za oproznianie zbiornikow hezodplywowych i transport nieczystosci cieklych na
terenie miasta i gminy Busko-Zdroj od wlascicieli nieruchomosci, ktorzy pozbywaja si$
z terenu nieruchomosci nieczystosci cieklych, w wysokosci:

1) za oproznianie 1 m3 nieczystosci— 15,00 zl,

2) koszt transportu do stacji zlewnej wg. sredniej odleglosci do wszystkich sotectw
i miasta Busko-Zdroj za 1 kurs — 100,00 zl.

§3
Oplaty o ktorych mowa w § 1 i 3 nie zawieraj^ podatku VAT. Podatek od towarow i using
VAT bedzie stosowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 lutego 2023 r.

Otrzymuia:

1. ZU

Kryczka

2. Glowna Ksi^gowa

3. ZB


