
UCHWAŁA NR XXVI/237/21 
RADY GMINY DĄBROWA 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XIV/125/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 r. w  sprawie 
określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te 
usługi (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r., poz. 3822) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: 1378) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 poz. 1439) , Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIV/125/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia rodzaju 
dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego z 2019 r., poz. 3822) wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 2 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się ceny za jednorazowy odbiór odpadów budowlanych, rozbiórkowych (cena uwzględnia 
również dostarczenie i udostępnienie worka/kontenera), które u źródła wynoszą: 

1) worek big- bag (pojemność 1 m3) – 510,00 złotych za tonę, 

2) kontener (pojemność 1,7 m3) – 510,00 złotych za tonę.”. 

2. § 3 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się cenę za zwiększoną ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych odbieranych w Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, która wynosi 1020,00 złotych za jeden metr 
przestrzenny.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Konopa 
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