
UCHWAŁA NR XLVII/390/22 
RADY GMINY DĄBROWA 

z dnia 3 listopada 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/382/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 września 2022 r. w sprawie 
zmiany uchwały nr XXIV/219/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2020 r. w  sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

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 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079) oraz art. 6r ust. 3, 
ust. 3a, ust. 3b i ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1297; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1549), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Opolu, Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XLVI/382/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 września 2022 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/219/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2020 r. w  sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 
z 2020 r., poz. 2680) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców Gminy Dąbrowa z nieruchomości zamieszkałych, 
po złożeniu oświadczenia o nadanym kodzie ewidencyjnym w gminnym systemie gospodarowania 
odpadami oraz adresie nieruchomości, z której pochodzą odpady.”. 

§ 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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