
UCHWAŁA NR XIII/94/2016
RADY GMINY ZĘBOWICE

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 
446) oraz  art. 6j ust. 3b, art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2,  ust. 2a i ust. 3  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące miesięczne stawki opłat na osobę zamieszkałą za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) stawkę podstawową - w wysokości 25,00 zł, w przypadku gdy odpady komunalne nie są gromadzone i 
odbierane w sposób selektywny;

2) obniżoną stawkę opłaty - w wysokości 14,00 zł, w przypadku gdy odpady komunalne są gromadzone i 
odbierane w sposób selektywny wraz z odpadami biodegradowalnymi;

3) obniżoną stawkę opłaty - w wysokości 10,00 zł, w przypadku, gdy odpady komunalne są gromadzone i 
odbierane w sposób selektywny, a odpady biodegradowalne są kompostowane na nieruchomości właściciela 
wytwarzającego ten odpad.

§ 2. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności z odpadami  zmieszanymi:

1) w przypadku, gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny:

a) pojemnik 60 l – 10,00 zł,

b) pojemnik 80 l – 16,00  zł,

c) pojemnik 120 l – 19,00 zł,

d) pojemnik 140 l – 21,00 zł,

e) pojemnik 240 l – 36,00 zł,

f) pojemnik 1100 l – 85,00 zł;

2) w przypadku, gdy odpady komunalne nie są gromadzone i odbierane w sposób selektywny:

a) pojemnik 60 l – 60,00  zł,

b) pojemnik 80 l -  75,00 zł,

c) pojemnik 120 l – 100,00 zł,

d) pojemnik 140 l – 120,00 zł,

e) pojemnik 240 l – 200,00 zł,

f) e) pojemnik 1100 l – 950,00 zł.

§ 3. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosi:

1) 140,00 zł/rok od jednego domku letniskowego, w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki 
letniskowe wykorzystywane jedynie przez część roku, a odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

2) 280 zł/ rok od jednego domku letniskowego, w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki 
letniskowe wykorzystywane jedynie przez część roku, a odpady nie są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny;

3) od innych nieruchomości niż określone w ppkt 1-2 wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
jedynie przez część roku:

a) w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny:
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Pojemność pojemnika na odpady zmieszane Stawka ryczałtu/rok
60 l 180,00
80 l 186,00
120 l 234,00
140 l 284,00
240 l 438,00
1100 l 942,00

b) w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób nieselektywny:

Pojemność pojemnika na odpady zmieszane Stawka ryczałtu/rok
60 l 360,00
80 l 372,00
120 l 468,00
140 l 568,00
240 l 876,00
1100 l 1884,00

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVIII/172/2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 października  2012 r. w sprawie 
ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwała Nr XXVIII/247/2013 Rady 
Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi i  uchwała Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 
października 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, przy czym § 3wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Zębowice

Gabriela Buczek
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