
UCHWAŁA NR XXIV/220/20 
RADY GMINY DĄBROWA 

z dnia 26 listopada 2020 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 2020 r. poz. 713 z późn. 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 2020 r. poz. 1439), 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 za jedno gospodarstwo 
domowe, w wysokości: 

1) 31,00 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje jedna osoba, 

2) 54,00 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkują dwie osoby, 

3) 75,00 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkują trzy osoby, 

4) 94,00 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkują cztery osoby, 

5) 101,00 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje pięć osób lub więcej, 

2. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny, stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi dwukrotność 
odpowiednio stawki, o której mowa w ust. 1, to jest: 

1) 62,00 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje jedna osoba, 

2) 108,00 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkują dwie osoby, 

3) 150,00 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkują trzy osoby, 

4) 188,00 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkują cztery osoby, 

5) 202,00 zł, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje pięć osób lub więcej, 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa. 

§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr XIV/124/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 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 stycznia 2021 r. 

 

   

Wiceprzewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

Maria Sikora 
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