
PROJEKT 

UCHWAŁA NR …………………… 

RADY GMINY ZĘBOWICE 

z dnia……………….. 

 

w sprawie  zmiany 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. 

W uchwale nr XIII/94/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) § 1 przyjmuje brzmienie: 

„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 26,00 zł, w przypadku gdy odpady komunalne nie 

są gromadzone i odbierane w sposób selektywny; 

2) obniżoną stawkę opłaty - w wysokości 15,00 zł, w przypadku gdy odpady komunalne 

są gromadzone i odbierane w sposób selektywny wraz z odpadami 

biodegradowalnymi; 

3) obniżoną stawkę opłaty - w wysokości 11,00 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. 

2) § 2 ust.1 przyjmuje brzmienie:  

„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 – 11,00 zł, 

b) pojemnik 80 l – 17,00  zł, 

c) pojemnik 120 l – 20,00 zł, 

d) pojemnik 140 l – 22,00 zł, 

e) pojemnik 240 l – 36,00 zł, 

f) pojemnik 1100 l – 85,00 zł;” 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice. 

 

§ 4. 



Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2017 r. 2018 r. 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr………………………. 

Rady Gminy Zębowice 

z dnia …………………………………… 

 

Podjęcie nowej uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

jest konieczne z uwagi na przeprowadzone postępowanie w sprawie wyboru Wykonawcy 

w przedmiocie zamówienia: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości z terenu  Gminy Zębowice” na okres 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r. 

Zgodnie z art. 6r ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz.U. 2016 r., poz. 250 z późn.zm.) z pobranych opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:  

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;  

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;  

3) obsługi administracyjnej tego systemu;  

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 

Aby zapewnić realizację powyższego przepisu należy zmienić stawki opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Przedmiotowe stawki opłat nie są wyższe od  maksymalnych stawek opłat.  

 


