
 

 

UCHWAŁA NR 236/XXXIII/2017 

RADY GMINY DĘBOWIEC 

z dnia 13 grudnia 2017 r. 

w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz 

ustalenia stawki za pojemnik o pojemności 120 l, 240 l, 900 l, 1100 l. 

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

Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 6j ust 1 pkt 1, ust. 3, art. 6k ust. 1-3 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), Rada Gminy 

Dębowiec postanawia 

§ 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy: 

a) w wysokości 12,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość w przypadku odpadów 

zbieranych i odbieranych selektywnie 

b) w wysokości 20,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość w przypadku pozostałych 

odpadów komunalnych (odpadów zmieszanych). 

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne: 

1. w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych selektywnie, gromadzonych w pojemnikach 

o pojemności: 

a) 120 l w wysokości 23,00 zł za pojemnik, 

b) 120 l w wysokości 23,00 zł za pojemnik w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych 

prowadzonych na nieruchomościach zamieszkałych, 

c) 240 l w wysokości 40,00 zł za pojemnik, 

d) 900 l w wysokości 95,00 zł za pojemnik, 

e) 1100 l w wysokości 100,00 zł za pojemnik. 

2. w przypadku pozostałych odpadów komunalnych (odpadów zmieszanych), gromadzonych 

w pojemnikach o pojemności: 

a) 120 l w wysokości 25,00 zł za pojemnik 

b) 120 l w wysokości 25,00 zł za pojemnik w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych 

prowadzonych na nieruchomościach zamieszkałych, 

c) 240 l w wysokości 45,00 zł za pojemnik, 

d) 900 l w wysokości 100,00 zł za pojemnik, 
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e) 1100 l w wysokości 105,00 zł za pojemnik. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec. 

§ 4. Uchyla się Uchwałę Rady Gminy Dębowiec Nr 168/XXIII/2016 Rady Gminy Dębowiec z dnia 

15 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki 

tej opłaty oraz ustalenia stawki za pojemnik o pojemności 120 l,240 l, 900 l, 1100 l. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2018 r. 

  

 
Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy 

 

 

Bronisław Brudny 
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