
 
 

UCHWAŁA NR XLVIII/325/22 
RADY GMINY DOBRA 

z dnia 30 listopada 2022 roku 

w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej. 

Na podstawie, art. 18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2022, poz.559,583,1005,1079,1561) art. 6j ust.3b, art. 6k ust.1, pkt 1, ust.2, ust.2a, pkt.1 oraz 
ust.3  ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r.,  
poz. 1297, 1549 ) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst. Dz. U. z 2019 poz.1461) Rada Gminy Dobra uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Dobra od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana w oparciu o liczbę 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. 

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust.1 
w wysokości 22,00 zł od osoby zamieszkałej na terenie  nieruchomości. 

3. Ustala się miesięczną podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, 
w wysokości: 44,00 zł od osoby zamieszkałej na terenie  nieruchomości. 

§ 2. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na 
której zamieszkują mieszkańcy, stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość i stawki określonej w § 1 ust.2 lub ust.3. 

2. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy. 

3. Wzór deklaracji, o której mowa w § 2 ust. 2 określa odrębna uchwała. 

§ 3. 1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku 
letniskowego na nieruchomości, lub innej nieruchomości, wykorzystywanej na cele rekreacyjno- 
wypoczynkowe w wysokości: 206,00 zł rocznie. 

2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
domku letniskowego na nieruchomości, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe w wysokości: 412,00 zł rocznie, jeżeli właściciel nieruchomość nie wypełnia obowiązku 
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 
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§ 4. Z dniem 31 grudnia 2022 roku traci moc uchwała Nr XXXIII/234/21 Rady Gminy Dobra z dnia 
30 listopada 2021 roku w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalania stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej, zmieniona Uchwałą Nr 
XXXVIII/265/22 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2022 roku odnośnie wyboru metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalania stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi 
w życie od dnia 1 stycznia 2023 roku. 

   
Przewodniczący Rady Gminy Dobra 

 
 

Jan Palki 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 8689


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2
	Paragraf 1 Ustęp 3

	Paragraf 2
	Paragraf 2 Ustęp 2
	Paragraf 2 Ustęp 3

	Paragraf 3
	Paragraf 3 Ustęp 2

	Paragraf 4
	Paragraf 5
	Paragraf 6


		2022-12-12T14:20:17+0000
	Polska
	Artur Słowik
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




