
UCHWAŁA NR XXXIII/200/2013
RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE

z dnia 9 października 2013 r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Grybów w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen 

za te usługi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. z 2013 r. poz.594 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 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Rada Miejska w Grybowie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 
Określa się szczegółowy zakres świadczenia dodatkowych usług w zakresie odbierania i zagospodarowania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Grybowa, zwanych dalej 
właścicielami nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości cenę ustaloną niniejszą 
uchwałą. 

§ 2. 

1. Dodatkowym rodzajem usług świadczonych przez Miasto Grybów, o których mowa w § 1 uchwały, jest 
odpłatny odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości ponadnormatywnej, 
wymienionej w przyjętym odrębną uchwałą Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 
Grybowa, tj.: 

1) powyżej 0,5 m3 odpadów budowlanych i rozbiórkowych na rok z terenu danej nieruchomości w wypadku 
nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, 

2) powyżej 1,5 m3 odpadów budowlanych i rozbiórkowych na rok z terenu danej nieruchomości w wypadku 
nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej,

2. Odpady, o których mowa w ust. 1 Miasto Grybów odbiera w kontenerze o pojemności 7 m3. 

3. Właściciel nieruchomości zgłasza pisemne zapotrzebowanie na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem dostarczenia kontenera. 

4. Ustala się, że kontener może być pozostawiony jednorazowo, do dyspozycji właściciela nieruchomości na 
okres nieprzekraczający 1 dnia 

5. Przedsiębiorca posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej i wyłoniony w drodze przetargu, na 
zasadach określonych w umowie pomiędzy miastem a przedsiębiorcą: 

1) dostarcza na teren nieruchomości kontener lub kontenery w ilości zapewniającej odbiór wszystkich 
nagromadzonych odpadów, 

2) w uzgodnionym terminie odbiera odpady i przekazuje je do zagospodarowania, 

3) w dniu wykonania usługi przekazuje do Urzędu Miejskiego w Grybowie dane dotyczące ilości odebranych 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych, długość trasy przejazdu oraz ilość dni postoju kontenera na terenie 
danej nieruchomości.

§ 3. 
Ustala się cenę uiszczaną przez właścicieli nieruchomości: 

1) za odbiór kontenera na odpady budowlane i rozbiórkowe o pojemności 7m3 - 875 zł brutto za kontener. 

2) za każdy dodatkowy dzień postoju kontenera na nieruchomości powyżej 1 dnia, o którym mowa w § 2 ust. 4 w 
wysokości 20 zł brutto.
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§ 4. 
Ustaloną w oparciu o § 3 cenę usługi, właściciel nieruchomości uiszcza w terminie do 7 dni od dnia jej 

wykonania: 

1) w kasie Urzędu Miejskiego w Grybowie, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Grybowie, 

2) przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Grybowie Nr 54 8797 0003 0000 0000 1847 
0001 Bank Spółdzielczy w Grybowie.

§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grybów. 

§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego i ma zastosowanie do obioru odpadów remontowo-budowlanych i rozbiórkowych od dnia 
1 stycznia 2014 r. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

lek. med. Józef Krok
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