
UCHWAŁA NR XXXIII/231/09  

RADY GMINY DĄBROWA  

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli

nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości  ciekłych na terenie Gminy

Dąbrowa 

 

Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2001 r. Nr.142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz.
2008 z późn. zm.), Rada Gminy Dąbrowa uchwala co następuje: 

§ 1. Okreś la się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi

w zakresie: 
1. Odbierania odpadów komunalnych nie segregowanych, w wysokości netto: 

2. Odbierania odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, w wysokości netto:

3 .  Op różniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

w wysokości netto 25,00 zł/m³.  

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXV/170/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za

u sługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dąbrowa.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.  

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

a) 15,37 zł – za jednorazowy odbiór z pojemnika 80 l,

b) 20,62 zł – za jednorazowy odbiór z pojemnika 110 l,

c) 21,14 zł – za jednorazowy odbiór z pojemnika 120 l,

d) 37,79 zł – za jednorazowy odbiór z pojemnika 240 l,

e) 60,48 zł – za jednorazowy odbiór z pojemnika 1100 l.

a) 9,83 zł – za jednorazowy odbiór pojemnika 80 l,

b) 13,45 zł – za jednorazowy odbiór pojemnika 110 l,

c) 14,73 zł – za jednorazowy odbiór pojemnika 120 l,

d) 27,41 zł – za jednorazowy odbiór pojemnika 240 l,

e) 56,36 zł – za jednorazowy odbiór pojemnika 1100 l,

f) 4,80 zł - ryczałt miesięczny za odbiór odpadów w workach (komplet - do 4 worków).

Przewodniczący Rady 

Gminy 

prof. dr hab. inż. Piotr 

Wieczorek 
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