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Poz. 752
UCHWAŁA NR XVII/277/20
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU
z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych
przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr VII/121/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia
rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen
za te usługi wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Kluczborku
Piotr Sitnik
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Załącznik
do uchwały nr XVII/277/20
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 26 lutego 2020 r.
Cennik usług dodatkowych

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Rodzaj usługi dodatkowej

Pojemność
pojemnika
/kontenera

60 litrów (0,06 m3)
120 litrów (0,12 m3)
240 litów (0,24 m3)
Jednorazowe podstawienie dodatkowego pojemnika, 360 litrów (0,36 m3)
odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów
660 litrów (0,66 m3)
komunalnych
1100 litrów (1,1 m3)
KP-3
KP-5
KP-7
60 litrów (0,06 m3)
120 litrów (0,12 m3)
Jednorazowy dodatkowy odbiór pojemnika stanowiącego
240 litów (0,24 m3)
wyposażenie nieruchomości i zagospodarowanie
360 litrów (0,36 m3)
zmieszanych odpadów komunalnych
660 litrów (0,66 m3)
1100 litrów (1,1 m3)
worek na gruz 1 m3
(big-bag)
Podstawienie kontenera, odbiór i zagospodarowanie
KP-3
odpadów budowlanych i rozbiórkowych
KP-5
KP-7
worek na odpady
zielone 1 m3
(big-bag)
Podstawienie kontenera, odbiór i zagospodarowanie
KP-3
odpadów zielonych
KP-5
KP-7
60 litrów (0,06 m3)
120 litrów (0,12 m3)
240 litów (0,24 m3)
Dodatkowe mycie i dezynfekcja pojemników
do gromadzenia wszystkich rodzajów odpadów
360 litrów (0,36 m3)
660 litrów (0,66 m3)
1100 litrów (1,1 m3)
Dystrybucja worków
120 litrów (0.12 m3)
przeznaczonych na odpady zielone z napisem „BIO”

Cena
jednostkowa brutto
za pojemnik określonej
pojemności (zł/szt.)
10,36
11,84
23,68
47,37
94,73
207,22
381,43
686,04
914,72
7,40
8,88
17,77
20,73
84,37
185,01
166,86
333,72
556,20
667,44
110,34
275,86
413,80
551,74
1,62
1,62
1,62
2,16
4,32
5,40
0,85

