
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/174/17 

RADY GMINY DĄBROWA 

z dnia 30 stycznia 2017 r. 

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

oraz ustalenia stawki opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 6k w związku z art. 6i ust. 1 pkt 1 i art. 6j ust. 2 i ust. 2a ustawy  

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.), 

Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, o której mowa w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 

13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. od gospodarstwa domowego. 

§ 2.1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi  

i odbieranymi w sposób selektywny za jedno gospodarstwo domowe, w wysokości: 

1) 18,00 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje jedna osoba; 

2) 29,00 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkują dwie osoby; 

3) 39,00 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkują trzy osoby; 

4) 48,00 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkują cztery osoby; 

5) 55,00 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje pięć osób; 

6) 60,00 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje sześć osób; 

7) 66,00 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje siedem osób; 

8) 73,00 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje osiem lub więcej osób. 

2. W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się 

miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za jedno gospodarstwo domowe,  

w wysokości: 

1) 36,00 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje jedna osoba; 

2) 55,00 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkują dwie osoby; 

3) 65,00 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkują trzy osoby; 

4) 75,00 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkują cztery osoby; 

5) 85,00 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje pięć osób; 

6) 90,00 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje sześć osób; 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 2 lutego 2017 r.

Poz. 360



7) 95,00 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje siedem osób; 

8) 100,00 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje osiem lub więcej osób. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa. 

§ 4. Uchyla się uchwałę nr IX/62/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 września 2015 r. w sprawie metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego i obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2017 r. 

  

 

 Przewodniczący 

 Rady Gminy 

 

Kazimierz Wojdyła 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 2 – Poz. 360


		2017-02-02T11:34:57+0000
	Polska
	TERESA MATCZYŃSKA; OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




