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UCHWAŁA NR XXVIII/        /2021 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), w związku z art. 31 zzca ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 2112, 
2113, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361 i 2401 oraz 2021 r. poz. 11 i 159) - Rada Gminy 
Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy 
Dobrzeń Wielki z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o której mowa 
w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi należnej w 2021r. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni liczonych od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

 
 

Roman Kołbuc 
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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XXVIII/       /2021 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
takiej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) i art. 6k ust. 1, pkt. 1 ust.2 , ust.2a pkt 1, ust.3 
i art.6j ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) , Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata miesięczna za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki 
tej opłaty ustalonej w ust. 2. 

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , o której mowa w ust.1, 
w wysokości 28,00 zł miesięcznie , od jednego mieszkańca  zamieszkującego daną nieruchomość położoną na 
terenie gminy Dobrzeń Wielki . 

3. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny , ustala się stawkę  podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w wysokości 84,00  zł miesięcznie , od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość położoną na 
terenie gminy Dobrzeń Wielki , co stanowi trzykrotność wysokości stawki ustalonej w ust.2 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLI/426/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie  
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 
(Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2014 r . poz. 1884). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 marca  2020 roku, nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

 
 

Roman Kołbuc 
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Projekt 
 
z dnia  17 lutego 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XXVIII/    /2021 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie zwolnienia w części z  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości , na których zamieszkują rodziny wielodzietne 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z póżn. zm.) oraz art. 6k ust. 4a, ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010)  Rada Gminy Dobrzeń 
Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się zwolnienie z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2016 r. poz.785), w części stanowiącej 20% kwoty opłaty należnej od 
każdej rodziny wielodzietnej zamieszkującej na tej nieruchomości. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem   1 kwietnia  2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

 
 

Roman Kołbuc 
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Projekt 
 
z dnia  17 lutego 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XXVIII/ ........../ 2021 
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji 

§ 1. 1 Petycja wzywająca Radę Gminy Dobrzeń Wielki do podjęcia uchwały  w sprawie szczepień 
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 o treści wskazanej w petycji, została rozpatrzona negatywnie. 

2. Rada Gminy nie widzi obiektywnej potrzeby ani nie wyraża woli podjęcia uchwały o treści wskazanej 
w petycji uznając, że sytuacja mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki w zakresie będącym przedmiotem petycji 
nie wykazuje cech wykluczenia społecznego,  brak jest również podstaw do twierdzenia, że istnieje 
jakiekolwiek zagrożenie, że mieszkańcy Gminy jako potencjalni uczestnicy masowych szczepień przeciwko 
wirusowi SARS-Cov-2, planowanych i realizowanych od 2021r. mogą być poddani eksperymentom 
medycznym bez dobrowolnie wyrażonej zgody. 

§ 2. Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki zawiadomi podmiot, który złożył petycję, o sposobie 
załatwienia petycji, przesyłając niniejszą uchwałę. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

 
 

Roman Kołbuc 
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Projekt 
 
z dnia  17 lutego 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XXVIII/     /2021 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Dobrzeń Wielki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r. poz. 713; zm.: poz. 1378) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r. poz. 1439) po zasięgnięciu 
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXIV/168/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki (Dz. Urz. 
Województwa Opolskiego z 2020r. poz. 3361) wprowadza się następujące zmiany: 

1) uchyla się przepisy § 1 pkt 9, § 5 pkt 2, 3, 5, § 14, § 17 ust. 1 pkt 3 i 4, § 17 ust. 2 pkt 2, 3, 5, § 18 pkt 3, § 
19, § 20, § 22; 

2) W przepisie § 8 zdaniem pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Odpady  komunalne zebrane selektywnie i pozostałe po segregacji, należy gromadzić w pojemnikach 
o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

 
 

Roman Kołbuc 
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Projekt 
 
z dnia  17 lutego 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XXVIII/     /2021 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrzeń Wielki 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r. poz. 713; zm.: poz. 1378) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r. poz. 1439) po zasięgnięciu 
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. W uchwale nr XXIV/169/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrzeń Wielki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. 
Województwa Opolskiego z 2020r. poz. 3348) dokonuje się następujących zmian: 

1) dotychczasowa  treść przepisu § 3 zostaje ujęta w nowej jednostce redakcyjnej, jako ust. 1; 

2) w przepisie § 3 dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu: 

„2. Przypadki niewykonania lub niewłaściwego wykonania usług przez przedsiębiorcę odbierającego 
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jak i przez Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych mogą być zgłaszane w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki, w Referacie Budownictwa, 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, w formie pisemnej, elektronicznej oraz ustnej, w tym 
także telefonicznie. Zgłoszenia są rejestrowane i rozpatrywane bez zbędnej zwłoki. Odpowiedź na 
zgłoszenie zostaje przekazana w formie, w jakiej zgłoszenie zostało złożona albo w formie wskazanej przez 
osobę dokonującą zgłoszenia.”.; 

3) dotychczasowa  treść przepisu § 4 zostaje ujęta w nowej jednostce redakcyjnej, jako ust. 1; 

4) w przepisie § 4 dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu: 

„2. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje odpady na podstawie 
odrębnego regulaminu, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.”.. 

2. Załącznik, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

 
 

Roman Kołbuc 
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Załącznik do uchwały Nr 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH W CHRÓŚCICACH 

§ 1. Postanowienia ogólne 

Regulamin określa zasady przyjmowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych przez Punkt 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Chróścicach, zwany dalej „PSZOK”. 

§ 2. Funkcjonowanie PSZOK 

1. PSZOK zlokalizowany jest na ul. Polnej w Chróścicach. 

2. Godziny otwarcia PSZOK: 

1) Środa - 9:00-16:30; 

2) Piątek - 7:00-14:30; 

3) trzecia sobota miesiąca - 8:00-12:00. 

3. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów może być okresowo wstrzymane. Informacje 
o tym fakcie zostaną umieszczone na stronie internetowej Gminy Dobrzeń Wielki (www.dobrzenwielki.pl) oraz 
w PSZOK. 

§ 3. Zasady odbioru odpadów 

1. PSZOK przyjmuje odpady selektywnie zebrane, posegregowane, pochodzące wyłącznie od osób 
zamieszkujących na terenie Gminy Dobrzeń Wielki i wnoszących na ich rzecz opłatę z tytułu 
zagospodarowania odpadów. Odpady będą przyjmowane tylko po okazaniu następujących dokumentów: 

1) dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

2) dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Osoby dostarczające odpady do PSZOK wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez 
administratora danych. Dane będą przetwarzane wyłącznie dla realizacji celów systemu zbiórki odpadów 
i mogą być udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu potwierdzenia miejsca zamieszkania osób 
przywożących odpady do PSZOK. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa jest równoznaczna z brakiem 
możliwości bezpłatnego przekazania odpadów. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich 
poprawienia. 

3. W PSZOK przyjmowane są tylko i wyłącznie następujące posegregowane odpady: 

1) ODZIEŻ, TEKSTYLIA - stare ubrania, szmaty; 

2) PAPIER, TEKTURA, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE; 

3) TWORZYWA SZTUCZNE - folie, donice, baniaki, butelki; 

4) OPAKOWANIA zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone; 

5) ODPADY BUDOWLANE - cegły, kafelki, szyby bez ram, gruz (do 500 kg na miesiąc na jedno 
gospodarstwo domowe, dla którego złożona została deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi); 

6) ODPADOWA PAPA; 

7) OPONY - do 1,10 m średnicy (do 4 szt. na rok na jedno gospodarstwo domowe).Na PSZOK nie będą 
przyjmowane opony z pojazdów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (przedsiębiorcy 
i rolnicy); 

8) MATERIAŁY IZOLACYJNE -wełna, styropian; 
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9) ODPADY ZIELONE (biodegradowalne) - trawa, gałęzie o długości do 1,5mb (do 150 kg na miesiąc na 
jedno gospodarstwo domowe, dla którego złożona została deklaracjao wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi); 

10) SZKŁO - słoiki, butelki; 

11) AGD - piece, pralki, lodówki, odkurzacze; 

12) RTV - telewizory, radia, odtwarzacze (kompletne – wraz z układami elektrotechnicznymi); 

13) ODPADY WIELKOGABARYTOWE - meble, krzesła, fotele, dywany, wykładziny; 

14) ŻARÓWKI, ŚWIETLÓWKI, BATERIE, AKUMULATORY; 

15) ZŁOM; 

16) CZYSTY POPIÓŁ; 

17) CHEMIKALIA, PRZETERMINOWANE LEKI; 

18) ODPADY NIEKWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO ODPADÓW MEDYCZNYCH powstałych 
w gospodarstwie domowym ( igły , strzykawki ). 

4. PSZOK nie przyjmuje następujących odpadów: 

1) odpadów zmieszanych; 

2) eternitu; 

3) odpadów PCV i PLEXY; 

4) części samochodowych, zderzaków, błotników, kloszy, lamp; 

5) izolacji i otulin z kabli; 

6) odpadów po kiszonkach; 

7) odpadów w cieknących opakowaniach (odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie 
w szczelnych i niecieknących pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadów); 

8) odpadów nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji; 

9) niekompletnego sprzętu RTV i AGD. 

5. PSZOK ma prawo odmówić odbioru odpadów: 

1) których ilość wskazuje na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe; 

2) zanieczyszczonych innymi frakcjami odpadów; 

3) których przyjęcie byłoby sprzeczne z przepisami prawa lub mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi. 

§ 4. Zasady udostępnienia PSZOK mieszkańcom 

1. W PSZOK przyjmowane są posegregowane odpady komunalne, powstające wyłącznie 
w gospodarstwach domowych mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki. 

2. Obowiązuje zakaz przywożenia do PSZOK odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do których 
stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami. 

3. Odpady do PSZOK mieszkaniec dostarcza własnym transportem. 

4. Wjazd na teren PSZOK odbywa się za wiedzą i zgodą pracownika. 

5. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do 
zbierania w PSZOK oraz ich czystości i składu. 

6. Do rozładunku dostarczonych odpadów zobowiązany jest ich dostawca. 

7. Odpady pozostawiane w PSZOK będą magazynowane w odpowiednich kontenerach, pojemnikach lub 
pomieszczeniach, zgodnie ze wskazaniami pracownika PSZOK. 

8. Na terenie PSZOK zabrania się przebywania osób niepełnoletnich. 
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9. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do: 

1) bezwzględnego przestrzegania zakazu używania otwartego ognia; 

2) przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz 
sposobu poruszania się po PSZOK; 

3) zachowania wymogów bezpieczeństwa. 

§ 5. Odpłatność 

PSZOK przyjmuje odpady selektywnie zebrane określone w § 3 ust. 3 nieodpłatnie w ramach uiszczonej 
przez mieszkańców opłaty za zagospodarowanie odpadów, z limitami nieodpłatnego przyjęcia dla odpadów 
budowlanych oraz biodegradowalnych.
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Projekt 
 
z dnia  17 lutego 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XXVIII/      /2021 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie zwolnienia w części z  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z póżn. zm.) oraz art. 6k ust. 4a, ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010)  Rada Gminy Dobrzeń 
Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się zwolnienie z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym , w wysokości  2zł  od stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi , liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną 
nieruchomość . 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 kwietnia  2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

 
 

Roman Kołbuc 
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