
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ceny za usługi 
dodatkowe realizowane w ramach odbioru odpadów w 2016 r. 

 

ODPADY ZMIESZANE 

Gromadzenie odpadów na 

nieruchomości w sposób 

selektywny 

Gromadzenie odpadów na 

nieruchomości w sposób                      

nieselektywny 

zwiększenie wielkości 

opróżnianego pojemnika z 80 l do 

120 l 

4,00 6,00 

zwiększenie częstotliwości 

wywozu pojemnika 80 l z co 4-

tygodnie na częstotliwość wywozu 

co 2-tygodnie  

15,00 28,00 

zwiększenie częstotliwości 

wywozu pojemnika120 l z co 4-

tygodnie na częstotliwość wywozu 

co 2-tygodnie  

18,00 34,00 

zwiększenie litrażu odbieranych 

pojemników z 120 l co 2-tygodnie 

na 240 l co 2-tygodnie 

18,00 34,00 

dodatkowy, jednorazowy wywóz 

worka foliowego 120 l 
16,00 30,00 

dodatkowy, jednorazowy wywóz 

pojemnika 80 l 
15,00 28,00 

dodatkowy, jednorazowy wywóz 

pojemnika 120 l 
18,00 34,00 

dodatkowy, jednorazowy wywóz 

pojemnika 240 l 
35,00 60,00 

dodatkowy, jednorazowy wywóz 

pojemnika  1100 l 
74,00 138,00 

zwiększenie liczby odbieranych 74,00 138,00 

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami (w złotych),  

Rodzaj 

Gospodarstwa 

Gromadzenie odpadów na 

nieruchomości 

w sposób selektywny 

Gromadzenie odpadów na nieruchomości 

w sposób nieselektywny 

1-osobowe 18 36 

od 2 do 4 osób 29 52 

od 5 do 7 osób 48 86 

8-osobowe i większe 73 144 



pojemników   1100 l                  

 
ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI (ceny w zł/szt.) 

worek foliowy l20 l 
(częstotliwość odbioru co 2-
tygodnie lub co 4-tygodnie) 

13,00 

pojemnik 120 l (częstotliwość 
odbioru co 2-tygodnie lub co 4-
tygodnie) 

14,00 

pojemnik 240 l (częstotliwość 
odbioru co 2-tygodnie lub co 4-
tygodnie) 

22,00 

pojemnik 1100 l (częstotliwość 
odbioru co 2-tygodnie lub co 4-
tygodnie) 

52,00 

ODPADY BUDOWLANE, ROZBIÓRKOWE (ceny w zł/szt.)  
worek big – bag (pojemność 
1m3) 180,00 

kontener (pojemność 1,7 m3) 290,00 
 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i usługi dodatkowe uiszcza się kwartalnie, bez 

wezwania, do 15 dnia danego kwartału ( np. za II kwartał roku do 15 czerwca). Osoby chcące regulować ww. 

należności w terminach comiesięcznych, mogą dokonywać wpłat w taki sposób, aby łączna suma opłat za trzy 

miesiące była uiszczona w odpowiednim terminie. Należności należy regulować przelewem na rachunek 

bankowy Gminy Dąbrowa, gotówką w kasie Urzędu Gminy w Dąbrowie lub w drodze inkasa.  

Wykaz inkasentów: 

Lp. Obszar poboru inkasa Imię i Nazwisko inkasenta 
1. Dąbrowa, Ciepielowice Elżbieta Mojzyk 
2. Chróścina Magdalena Podsada 
3. Karczów Józef Gerc 
4. Lipowa Mateusz Brosławski 
5. Mechnice Teresa Kowolik 
6. Narok Marzena Odziomek 
7. Niewodnik, Żelazna Gertruda Ledwig 
8. Nowa Jamka Lonora Mazur 
9. Prądy Andrzej Piotrowicz 
10. Siedliska Czesław Grabarz 
11. Skarbiszów Jadwiga Zalovskyy (Kozibroda) 
12. Sławice Janusz Warsitz 
13. Wrzoski Piotr Fikus 
 


