
  

UCHWAŁA NR 20.127.2021 

RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE 

z dnia 26 marca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę Nr 18.111.2020 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki  

tej opłaty zmienioną uchwałą Rady Gminy Nr 19.121.2021 z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniającą uchwałę 

Nr 18.111.2020 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2020 r, poz. 713) oraz 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1, ust. 3, ust. 4a oraz art.6j ust. 3 i 6k ust. 1 

pkt 2, ust. 2a pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 1439) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr 18.111.2020 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty (Dz. Urz. 

Woj. Podlaskiego z dnia 5 stycznia 2021, poz. 34) zmienionej uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne 

Nr 19.121.2021 z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniającą uchwałę Nr 18.111.2020 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne 

z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 19 lutego 2021 r. poz. 781) wprowadza się 

następujące zmiany: 

§ 4. otrzymuje brzmienie: 

,,Ustala się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku nieruchomości, 

która jest w części zamieszkała i w części niezamieszkała, jako sumę opłat obliczonych zgodnie  

z § 1 uchwały i  iloczynu liczby pojemników lub worków i stawki za pojemnik lub worek: 

1) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty za jednorazowy wywóz  

za pojemnik o określonej pojemności wynosi: 

a) o pojemności 80 l – w wysokości – 4,23 zł, 

b) o pojemności 120 l - w wysokości - 6,34 zł, 

c) o pojemności 240 l - w wysokości - 12,68 zł, 

2) jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny stawka opłaty za jednorazowy wywóz za pojemnik o określonej pojemności wynosi: 

a) o pojemności 80 l - w wysokości – 8,46 zł, 

b) o pojemności 120l - w wysokości - 12,68 zł, 

c) o pojemności 240 l - w wysokości - 25,36 zł, 
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3) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty za jednorazowy wywóz  

za worek o określonej pojemności wynosi: 

a) o pojemności 80 l – w wysokości - 11,33 zł, 

b) o pojemności 120 l - w wysokości - 17,00 zł, 

4) jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny stawka opłaty za jednorazowy wywóz za worek o określonej pojemności wynosi: 

a) o pojemności 80 l - w wysokości – 22,66 zł, 

b) o pojemności 120l - w wysokości - 34,00 zł.„ 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy 

Jerzy Karpiuk 
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