
UCHWAŁA NR XXVIII/266/2013
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 4 kwietnia 2013 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki takiej opłaty

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.) art. 6k ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                        
od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: od gospodarstwa domowego. 

§ 2. 1. Ustala się stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, gromadzonymi w sposób selektywny w wysokości: 

1) gospodarstwo domowe 1-osobowe: miesięcznie 14,00 zł ; 

2) gospodarstwo domowe 2-osobowe: miesięcznie 27,00 zł ; 

3) gospodarstwo domowe 3-osobowe: miesięcznie 35,00 zł ; 

4) gospodarstwo domowe 4-osobowe: miesięcznie 42,00 zł ; 

5) gospodarstwo domowe 5-osobowe: miesięcznie 50,00 zł ; 

6) gospodarstwo domowe 6-osobowe: miesięcznie 55,00 zł ; 

7) gospodarstwo domowe 7-osobowe: miesięcznie 65,00 zł ; 

8) gospodarstwo domowe 8-osobowe i więcej: miesięcznie 74,00 zł ;

2. Ustala się stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, nie gromadzonymi w sposób selektywny w wysokości: 

1) gospodarstwo domowe 1-osobowe: miesięcznie 21,00 zł ; 

2) gospodarstwo domowe 2-osobowe: miesięcznie 40,00 zł ; 

3) gospodarstwo domowe 3-osobowe: miesięcznie 52,00 zł ; 

4) gospodarstwo domowe 4-osobowe: miesięcznie 63,00 zł ; 

5) gospodarstwo domowe 5-osobowe: miesięcznie 75,00 zł ; 

6) gospodarstwo domowe 6-osobowe: miesięcznie 82,00 zł ; 

7) gospodarstwo domowe 7-osobowe: miesięcznie 97,00 zł ; 

8) gospodarstwo domowe 8-osobowe i więcej: miesięcznie 111,00 zł ;

§ 3. 1. Ustala się stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, gromadzonymi w sposób selektywny w wysokości,       
za pojemnik: 

1) 60-80 l: 11,88 zł; 

2) 110-120 l: 15,12 zł; 

3) 240 l: 24,49 zł; 

4) 1100 l: 86,40 zł; 

5) 5000 l: 469,80 zł; 

6) 7000 l: 579,96 zł; 
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7) 10000 l: 745,20 zł.

2. Ustala się stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, nie gromadzonymi w sposób selektywny w wysokości, 
za pojemnik: 

1) 60-80 l: 17,82 zł; 

2) 110-120 l: 22,68 zł; 

3) 240 l: 36,74 zł; 

4) 1100 l: 129,60 zł; 

5) 5000 l: 704,70 zł; 

6) 7000 l: 869,94 zł; 

7) 10000 l: 1117,65 zł.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVII/252/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 01 lipca 2013 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzen Wielki

Klemens Weber
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