
Uchwała Nr XXVIII/255/09 

Rady Miejskiej w Głubczycach 

 

z dnia 21 stycznia 2009 r. 

 

w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 

za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 5, poz. 12, zm.: Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 

144, poz. 1042 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. 

Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Głubczycach uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1.1. Ustala się na terenie Gminy Głubczyce maksymalne stawki opłat ponoszone przez 

właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, świadczone przez podmiot gospodarczy posiadający stosowne zezwolenie 

Burmistrza Głubczyc na świadczenie wyżej wymienionych usług. 

2. Maksymalne stawki opłat zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc. 

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/118/07 z dnia 29 listopada 2007 r. oraz uchwała  

Nr XVI/145/08 z dnia 7 lutego 2008 r. 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Kazimierz Naumczyk 

 

 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XXVIII/255/09 

Rady Miejskiej w Głubczycach 

z dnia 21 stycznia 2009 r. 

 

Maksymalne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Głubczyce 

 

1. a) Odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny od właścicieli 

nieruchomości z terenu miasta Głubczyce cztery razy w ciągu miesiąca – 5,80 zł brutto od osoby 

za jeden miesiąc, jednak nie więcej niż 29,00 zł brutto miesięcznie od jednego gospodarstwa 

domowego. 

b) Odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w sposób nieselektywny od właścicieli 

nieruchomości z terenu miasta Głubczyce cztery razy w ciągu miesiąca – 6,80 zł brutto od osoby 

za jeden miesiąc, jednak nie więcej niż 34,00 zł brutto miesięcznie od jednego gospodarstwa 

domowego. 

2. a) Odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny od właścicieli 

nieruchomości z Sołectw gminy Głubczyce dwa razy w ciągu miesiąca – 5,80 zł brutto od osoby 

za jeden miesiąc, jednak nie więcej niż 29,00 zł brutto miesięcznie od jednego gospodarstwa 

domowego. 

b) Odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w sposób nieselektywny od właścicieli 

nieruchomości z Sołectw gminy Głubczyce dwa razy w ciągu miesiąca – 6,80 zł brutto od osoby 

za jeden miesiąc, jednak nie więcej niż 34,00 zł brutto miesięcznie od jednego gospodarstwa 

domowego. 



3. Opłaty za odbiór, wywóz i utylizację odpadów komunalnych zależnie od wielkości 

pojemnika lub odbieranych luzem: 

A. Odpadów komunalnych segregowanych 

 1) z pojemnika 1100 l     - 69,00 zł brutto za pojemnik; 

 2) z pojemnika Kp-7  - 290,00 zł brutto za pojemnik; 

 3) z kubła 240 l     - 16,00 zł brutto za kubeł; 

 4) z kubła 110 i 120 l      - 8,00 zł brutto za kubeł. 

B. Odpadów komunalnych niesegregowanych 

 1) z pojemnika 1100 l    - 83,00 zł brutto za pojemnik; 

 2) z pojemnika Kp-7  - 350,00 zł brutto za pojemnik; 

 3) z kubła 240 l     - 19,50 zł brutto za kubeł; 

 4) z kubła 110 i 120 l      - 9,70 zł brutto za kubeł. 

4. Odpady segregowane tj.: plastik, makulatura i szkło, urządzenia elektryczne i elektroniczne 

odbierane są nieodpłatnie. 


