Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 231/2019
Wójta Gminy Dębowiec
z dnia 16 grudnia 2019 r.

Uchwała Nr ……./…/2019
Rady Gminy Dębowiec
z dnia ……. r.
w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki
tej opłaty, ustalenia stawki za pojemnik o pojemności 120 l, 240 l, 900 l, 1100 l oraz
ustalenie stawki za worek o pojemności 80 l, 120 l.
Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), w związku z art. 6k ust. 1-4a,
art. 6j ust 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz po przeprowadzeniu konsultacji
społecznych zgodnie z uchwałą Nr 49/VI/07 Rady Gminy Dębowiec z dnia 24 kwietnia 2007
r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
Dębowiec, Rada Gminy Dębowiec postanawia
§ 1.
1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 23 zł miesięcznie od
każdej osoby zamieszkującej nieruchomość;
2. Zwalnia się w części z opłaty, o której mowa w ust. 1, właścicieli nieruchomość
zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące
odpady komunalne w kompostownikach przydomowych, tj w wysokości 1 zł.
3. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli
właściciel nieruchomości zamieszkałej nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w
sposób selektywny w wysokości dwukrotności stawki opłaty, o której mowa w ust.1.
§ 2.
Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:
1. W przypadku zbierania odpadów komunalnych w pojemnikach o pojemności:
a) 120 l w wysokości 5,91 zł za pojemnik,
b) 240 l w wysokości 11,82 zł za pojemnik,
c) 900 l w wysokości 44,32 zł za pojemnik,
d) 1100 l w wysokości 54,17 zł za pojemnik.
2. W przypadku zbierania odpadów komunalnych w workach o pojemności:
a) 80 l w wysokości 6,00.zł za worek,
b) 120 l w wysokości 7,50 zł za worek,
3. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli
właściciel nieruchomości niezamieszkałej nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w
sposób selektywny w wysokości czterokrotności stawki opłaty, o której mowa w ust.1 i
ust. 2.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec.
§ 4.
Uchyla się Uchwałę Rady Gminy Dębowiec Nr 10/II/2018 Rady Gminy Dębowiec z dnia
15 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki za pojemnik o pojemności 120 l,240 l, 900 l,
1100 l.

§ 5.
Stawki ustalone niniejszą uchwałą mają zastosowanie do opłat należnych za odbiór odpadów
począwszy od stycznia 2020 r.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

