
 

 

UCHWAŁA NR XXI.181.2012 

RADY GMINY GRĘBÓW 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności  

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), 

Rada Gminy Grębów,  uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki 

sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość 

oraz stawki opłaty ustalonej w § 2. 

2. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami 

komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty o której mowa w § 3. 

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli 

nieruchomości ,  na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości: 

1) 8,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku zbierania 

odpadów w sposób nieselektywny. 

2) 5,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku zbierania 

odpadów w sposób selektywny. 

§ 3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli 

nieruchomości,  na których nie zamieszkują mieszkańcy (t.j. domy ludowe, budynki świetlicowe, budynki 

rekreacyjne, OSP, cmentarze, ośrodki zdrowia, szkoły, podmioty gospodarcze, budynki w budowie itp), 

a powstają odpady komunalne według następujących zasad: 

1) W przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny: 

a) 8,00  zł za pojemnik o pojemności 110/120 litrów 

b) 16,00 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów 

c) 83,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów 

d) 166,00 zł za pojemnik o pojemności 2,2 m 
3
 

e) 560,00 zł za kontener o pojemności  7m 
3
 

f) 720,00 zł za kontener o pojemności 9 m 
3
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g) 800,00 zł  za kontener o pojemności  10 m 
3
 

2) W przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny: 

a) 7,00  zł za pojemnik o pojemności  110/120 litrów 

b) 14,00 zł za pojemnik o pojemności  240 litrów 

c) 70,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów 

d) 140,00 zł za pojemnik o pojemności 2,2 m 
3
 

e) 455,00 zł za kontener o pojemności  7m 
3
 

f) 585,00 zł za kontener o pojemności 9 m 
3
 

g) 650,00 zł  za kontener o pojemności  10 m 
3
 

§ 4. W przypadku nieruchomości, które spełniają warunki określone w §1 ust.1 i ust.2 niniejszej 

uchwały, stosuje się zasadę sumowania należności zgodnie z art. 6 j ust 4 ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach. 

§ 5. Zobowiązuje się Wójta Gminy Grębów do przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat praw 

i obowiązków właścicieli nieruchomości określonych w niniejszej uchwale. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grębów. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 

 

 

Przewodniczący  

Rady Gminy Grębów  

 

 

Jerzy Drewniak 
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