
UCHWAŁA NR XIX/132/16
RADY GMINY DĄBROWA

z dnia 7 lipca 2016 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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016, poz. 250), Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co 
następuje:

§ 1. Gmina Dąbrowa świadczy dodatkowe usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 2. 1. Ustala się, że ceny za dodatkowe opróżnienie pojemnika z odpadami komunalnymi (zmieszanymi - nie 
ujęte w zbiórce selektywnej) wynoszą:

1) w przypadku gromadzenia na terenie nieruchomości odpadów w sposób selektywny:

a) cena za jeden pojemnik o objętości 80 l – 15,00 złotych,

b) cena za jeden pojemnik o objętości 120 l – 18,00 złotych,

c) cena za jeden pojemnik o objętości 240 l – 35,00 złotych,

d) cena za jeden pojemnik o objętości 1100 l – 74,00 złotych,

2) w przypadku gromadzenia na terenie nieruchomości odpadów w sposób nieselektywny:

a) cena za jeden pojemnik o objętości 80 l – 28,00 złotych,

b) cena za jeden pojemnik o objętości 120 l – 34,00 złotych,

c) cena za jeden pojemnik o objętości 240 l – 60,00 złotych,

d) cena za jeden pojemnik o objętości 1100 l – 138,00 złotych.

2. Ustala się, że cena za odbiór worka foliowego 120 l z odpadami komunalnymi (zmieszanymi - nie ujęte
w zbiórce selektywnej) wynosi:

1) w przypadku gromadzenia na terenie nieruchomości odpadów w sposób selektywny:

a) 16,00 złotych,

2) w przypadku gromadzenia na terenie nieruchomości odpadów w sposób nieselektywny:

a) 30,00  złotych.

§ 3. 1. Ustala się, że cena za zwiększenie wielkości opróżnianego pojemnika z odpadami komunalnymi 
(zmieszanymi - nie ujęte w zbiórce selektywnej) z 80 l do 120 l wynosi:

1) w przypadku gromadzenia na terenie nieruchomości odpadów w sposób selektywny:

a) 4,00 złote miesięcznie,

2) w przypadku gromadzenia na terenie nieruchomości odpadów w sposób nieselektywny:

a) 6,00 złotych miesięcznie.

§ 4. 1. Ustala się, że ceny za opróżnienie pojemnika z odpadami ulegającymi biodegradacji wynoszą:

1) pojemnik 120 l -  14,00 złotych,

2) pojemnik 240 l – 22,00 złotych,

2) pojemnik 1100 l – 52,00 złotych.
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2. Ustala się, że cena za odbiór worka foliowego 120 l z odpadami ulegającymi biodegradacji wynosi: 1) 13,00 
złotych.

§ 5. 1. Ustala się ceny za jednorazowy wywóz odpadów budowlanych, rozbiórkowych (cena uwzględnia 
również dostarczenie i udostępnienie worka/kontenera):

1) worek big- bag (pojemność 1 m3) – 180,00 złotych,

2) kontener (pojemność 1,7 m3) – 290,00 złotych.

§ 6. Usługi dodatkowe świadczone są w terminach, pokrywających się z harmonogramem wywozu odpadów, 
ustalonego pomiędzy Gminą Dąbrowa, a wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym, za wyjątkiem 
usług o których mowa w § 5.

§ 7. 1. Ustala się, iż należności za usługi dodatkowe w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, uiszcza się, bez wezwania, w następujących 
terminach:

1) za miesiąc: styczeń, luty, marzec – do 15 marca danego roku,

2) za miesiąc: kwiecień, maj, czerwiec – do 15 czerwca danego roku,

3) za miesiąc: lipiec, sierpień, wrzesień – do 15 września danego roku,

4) za miesiąc: październik, listopad, grudzień – do 15 grudnia danego roku.

§ 8. Ustala się wzór zamówienia dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów,
w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 10. Uchyla się Uchwałę nr III/9/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 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 ten usługi oraz uchwałę
nr Nr V/36/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/9/14 Rady Gminy 
Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 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 ten usługi

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Wieczorek
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIX/132/16 
Rady Gminy Dąbrowa 

z dnia 7 lipca 2016 r. 

 
Zamówienie dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa             
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowywania tych odpadów * 
 
Pola jasne należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie wielkimi, drukowanymi literami, 
czarnym lub niebieskim kolorem. 
 
1. Miejsce złożenia zamówienia 

Wójt Gminy D ąbrowa 
ul. ks. prof. J. Sztonyka 56,  49-120 Dąbrowa 

 
1a. Rodzaj zgłoszenia ( zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ zamówienie                                           □ zmiana zamówienia                          

2. DANE  SKŁADAJĄCEGO ZAMÓWIENIE   
IMIĘ I NAZWISKO 
 PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                  

3. ADRES ZAMIESZKANIA 
GMINA 
 

ULICA NR  DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ 
 

KOD POCZTOWY POCZTA 

TELEFON KONTAKTOWY 
 
4. ADRES NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY ZAMÓWIENIE  (nie wypełnia ć jeżeli taki sam jak 
zamieszkania) 
GMINA 
 

ULICA NR  DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ 
 

KOD POCZTOWY POCZTA 

5. RODZAJ DODATKOWEJ USŁUGI 
5a. Dodatkowy wywóz  odpadów zmieszanych 

Usługa  
( zaznaczyć właściwy kwadrat) 

Okres świadczenia dodatkowych usług  
(zaznaczyć właściwy kwadrat, wpisać miesiąc(e) lub miesiąc(e) i rok) 

□   zwiększenie wielkości  opróżnianego 
pojemnika z 80 l do 120 l 

□ nieokreślony 
od ….………..  
       miesiąc i rok 

□ nieokreślony      lub       □ określony  
od ……………….. do ………………… 
    miesiąc lub miesiąc i rok          miesiąc lub miesiąc i rok 

□   zwiększenie częstotliwości wywozu pojemnika 
80 l z co 4-tygodnie na częstotliwość wywozu co 
2-tygodnie ** 

□ nieokreślony 
od ….………..  
       miesiąc i rok 

□ nieokreślony      lub       □ określony  
od ……………….. do ………………… 
    miesiąc lub miesiąc i rok          miesiąc lub miesiąc i rok 

□   zwiększenie częstotliwości wywozu 
pojemnika120 l z co 4-tygodnie na częstotliwość 
wywozu co 2-tygodnie ** 

□ nieokreślony 
od ….………..  
       miesiąc i rok 

□ nieokreślony      lub       □ określony  
od ……………….. do ………………… 
    miesiąc lub miesiąc i rok          miesiąc lub miesiąc i rok 

□   zwiększenie litrażu odbieranych pojemników           
z 120 l  co 2-tygodnie na 240 l co 2-tygodnie *** 

□ nieokreślony 
od ….………..  
       miesiąc i rok 

□ nieokreślony      lub       □ określony  
od ……………….. do ………………… 
    miesiąc lub miesiąc i rok          miesiąc lub miesiąc i rok 

□   dodatkowy, jednorazowy wywóz worka  
      foliowego 120 l **** 

 
Proszę podać termin realizacji usługi zgodnie                                

z harmonogramem ogólnym wywozu odpadów na terenie 
Gminy Dąbrowa. 

 
 

………………- ………………….- …………………….. 
         dzień                    miesiąc                       rok 

□   dodatkowy, jednorazowy wywóz pojemnika  
      80 l **** 
□   dodatkowy, jednorazowy wywóz pojemnika 
     120 l **** 
□   dodatkowy, jednorazowy wywóz pojemnika 
     240 l **** 
□   dodatkowy, jednorazowy wywóz pojemnika  
     1100 l **** 
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□   zwiększenie liczby odbieranych pojemników   
1100 l o ………..  sztuk ***** 

□ nieokreślony 
od ….………..  
       miesiąc i rok 

□ nieokreślony      lub       □ określony  
od ……………….. do ………………… 
    miesiąc lub miesiąc i rok          miesiąc lub miesiąc i rok 

5b. Odbiór odpadów ulegających biodegradacji 
Rodzaj pojemnika 
/ worka foliowego            

( zaznaczyć 
właściwy kwadrat) 

Liczba 
pojemników             
(proszę podać 

ich liczbę) 

Częstotliwość 
odbioru  

( zaznaczyć 
właściwy kwadrat) 

Okres świadczenia dodatkowych usług  
(zaznaczyć właściwy kwadrat, wpisać miesiąc(e) lub miesiąc(e) i rok) 

□ worek  
   foliowy l20 l 

……. 
□ co 2-tygodnie 
□ co 4-tygodnie 

□ nieokreślony 
od ….………..  
       miesiąc i rok 

□ nieokreślony      lub       □ określony  
od ……………….. do ………………… 
    miesiąc lub miesiąc i rok          miesiąc lub miesiąc i rok 

□  pojemnik  
    120 l 

……. 
□ co 2-tygodnie 
□ co 4-tygodnie 

□ nieokreślony 
od ….………..  
       miesiąc i rok 

□ nieokreślony      lub       □ określony  
od ……………….. do ………………… 
    miesiąc lub miesiąc i rok          miesiąc lub miesiąc i rok 

□  pojemnik  
    240 l 

……. 
□ co 2-tygodnie 
□ co 4-tygodnie 

□ nieokreślony 
od ….………..  
       miesiąc i rok 

□ nieokreślony      lub       □ określony  
od ……………….. do ………………… 
    miesiąc lub miesiąc i rok          miesiąc lub miesiąc i rok 

□  pojemnik  
    1100 l 

……. 
□ co 2-tygodnie 
□ co 4-tygodnie 

□ nieokreślony 
od ….………..  
       miesiąc i rok 

□ nieokreślony      lub       □ określony  
od ……………….. do ………………… 
    miesiąc lub miesiąc i rok          miesiąc lub miesiąc i rok 

5c. Wywóz odpadów budowlanych, rozbiórkowych 
Usługa  

( zaznaczyć właściwy kwadrat) 
Okres podstawienia kontenera / worka big-bag 

□   worek big – bag (pojemność 1m3) ****** od ….…-….…-…………….. do…….-….…-………….....  
             dzień- miesiąc – rok                           dzień- miesiąc - rok □   kontener (pojemność 1,7 m3) ****** 

6. PODPIS SKŁADAJĄCEGO ZAMÓWIENIE  
 

        …………………………………………                                 …………………………………………  
                      (miejscowość i data)                                                                                (podpis) 
 
 
7. ADNOTACJE ORGANU 
 
 
 
 
 
POUCZENIE: Niniejsza zmówienie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 
czerwca 1966 r. o postępowaniu  egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, ze zm.) 
 
Wyja śnienia: 
* Ceny należne za dodatkowe usługi świadczone przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, określone są uchwałą Rady 
Gminy Dąbrowa 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 ten usługi. Zmiany ww. uchwały publikowane są w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
** Świadczenie usługi wywozu odpadów zmieszanych z częstotliwością co 2 tygodnie oznacza odbiór opadów 
26-razy do roku. W danym roku, w dwóch miesiącach kalendarzowych, odbiór odpadów odbywa się 3-krotnie. 
*** Koszt tego rodzaju usługi dodatkowej będzie naliczany wg ceny za dodatkowe opróżnienie pojemnika 120 l. 
Jeżeli w danym miesiącu, wg harmonogramu wywozu odpadów zmieszanych, wywóz będzie miał miejsce 3-
krotnie, to łączny koszt tego rodzaju usługi dodatkowej, za taki okres będzie wynosił: 3 x cena za dodatkowe 
opróżnienie pojemnika o objętości 120 l. 
**** Zamówienie należy zgłosić nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym odbiorem odpadów. 
Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Dąbrowa.  
***** Usługa dodatkowa przeznaczona dla mieszkańców z zabudowy wielorodzinnej. Odbiór dodatkowo 
zamówionych pojemników 1100 l odbywa się z częstotliwością co 2 tygodnie. 
****** Zamówienie należy zgłosić nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym odbiorem odpadów. 
Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Dąbrowa. Maksymalny okres podstawienia kontenera / worka big-bag 
wynosi 14 dni roboczych.  
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