
UCHWAŁA Nr XXVII/198/13 
Rady Gminy Dąbrowa 
z dnia 21 marca 2013 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 6k w związku  
z art. 6i 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 2005 r. Nr 236, poz. 2008, ze zm.), Rada Gminy Dąbrowa 
uchwala, co następuje: 
 
§1.1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: od 
gospodarstwa domowego. 
2. Przez gospodarstwo domowe,  należy rozumieć gospodarstwo domowe, o 
którym mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie 
powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 47 poz. 277). 
 
 
§2.1. Ustala się zryczałtowane stawki opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, odbieranymi w sposób selektywny, w wysokości: 

1) Gospodarstwo domowe 1-osobowe  – miesięcznie 18,00 złotych od 
gospodarstwa; 

2) Gospodarstwo domowe od 2 do 4 osób – miesięcznie 26,00 złotych od 
gospodarstwa; 

3) Gospodarstwo domowe od 5 do 7 osób – miesięcznie 43,00 złote od 
gospodarstwa; 

4) Gospodarstwo domowe 8-osobowe i większe – miesięcznie 72,00 złote od 
gospodarstwa; 

2. Ustala się zryczałtowane stawki opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, odbieranymi w sposób nieselektywny, w wysokości: 

1) Gospodarstwo domowe 1-osobowe  – miesięcznie 36,00 złotych od 
gospodarstwa; 

2) Gospodarstwo domowe od 2 do 4 osób – miesięcznie 52,00 złote od 
gospodarstwa; 

3) Gospodarstwo domowe od 5 do 7 osób – miesięcznie 86,00 złotych od 
gospodarstwa; 

4) Gospodarstwo domowe 8-osobowe i większe – miesięcznie 144,00 złote 
od gospodarstwa. 

 



§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa. 
 
 
§4. Uchyla się Uchwałę Nr XXIV/168/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 
listopada 2012 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 lipca 2013 r. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek 


