
UCHWAŁA nr XI/77/08 

RADY GMINY LUBRZA 

z dnia 28 lutego 2008r. 

 

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów z 

nieruchomości na terenie Gminy Lubrza. 
 

 Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku 

w gminach ( Dz. U z 2005r. Nr 235, poz. 2008, z 2006r. Nr 144, poz. 1042) Rada Gminy w 

Lubrzy uchwala, co następuje : 

§ 1. 

Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Lubrza oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych, w następujących wysokościach : 

 

1) odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 6,54 zł netto od osoby 

za jeden miesiąc, 

2) odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gromadzonych w sposób 

selektywny – 5,14 zł netto od osoby za jeden miesiąc, 

3) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych – 18 zł 

netto za 1 m
3
. 

§ 2. 

Opłaty za odbiór, wywóz i utylizację odpadów komunalnych odbieranych w pojemnikach: 

1) odpadów komunalnych segregowanych  

 a) z pojemnika Kp-7 – 294,00 zł netto za pojemnik 

 b) z pojemnika 110 l – 4,62 zł netto za pojemnik 

 c) z pojemnika 1100 l – 60,00 zł netto za pojemnik 

2) Odpadów komunalnych nie segregowanych : 

a) z pojemnika Kp – 7 – 308,00 zł netto za pojemnik 

b) z pojemnika 110 l – 5,62 zł netto za pojemnik 

c) z pojemnika 1100 l – 72,00 zł netto za pojemnik 

 

3) Odpady segregowane tj. plastik, makulatura i szkło odbierane są nieodpłatnie. 

 

§ 3. 

Traci moc uchwała Nr XXV/194/97 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 25 czerwca 1997r. w 

sprawie szczegółowych zasad rozliczania świadczonych usług usuwania i 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz ustalenia stawek za te usługi wraz z 

późniejszymi zmianami. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza. 

 

§ 5. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

         PRZEWODNICZĄCY 

         Rady Gminy w Lubrzy 

            Krzysztof Sobstyl 

 


