
 

 

UCHWAŁA NR 18/2013 

ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI 

KOMUNALNYMI „ODRA-NYSA-BÓBR” 

z dnia 31 stycznia 2013r. 

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),art. 3 ust. 2a, art. 6j 

i 6k ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2012r., poz. 391 z późn. zm.), oraz § 8 ust. 2 pkt 19 Statutu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR” Zgromadzenie Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR” uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, która to opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz 

ustalonej stawki opłaty.  

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 od 

mieszkańca w wysokości 14,20 złotych miesięcznie. 

3. Ustala się niższą stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 jeżeli 

odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, od mieszkańca w wysokości 7,10 złotych 

miesięcznie. 

§ 2. 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby 

pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

2. Ustala się następujące stawki opłaty za pojemnik:  

1) pojemnik/worek o pojemności 0,12m
3 
– 30,00zł. odpady selektywne; 45,00zł odpady zmieszane; 

2) pojemnik o pojemności 0,24m
3 
– 50,00zł. odpady selektywne; 75,00zł odpady zmieszane; 

3) pojemnik o pojemności 1,1m
3 
- 100,00zł. odpady selektywne; 150,00zł odpady zmieszane; 

4) pojemnik o pojemności 2,5m
3 
- 200,00zł. odpady selektywne; 300,00zł. odpady zmieszane; 

5) pojemnik o pojemności 7,0m
3 
- 600,00zł. odpady selektywne; 900,00zł. odpady zmieszane. 

§ 3. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, o której mowa w § 1 ust. 1,  

a w części nieruchomość, o której mowa w § 2 ust. 1, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z § 1 i § 2. 
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR”. 

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

Lubuskiego. 

Przewodniczący Zgromadzenia 

Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" 

Marek Cebula 
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