
UCHWAŁA NR XVI/101/2020 
RADY GMINY PRZESMYKI 

z dnia 30 marca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na rzecz gminy, za usługi odbierania z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 oraz 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. 2019 r., poz. 506, 1309, 1696, 1815, 1571) oraz art 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 r., poz. 1579 oraz z 2020 poz. 150) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/244/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie 
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do 
ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi odbierania z terenu 
nieruchomości odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r poz. 6993) §2 ust. 1  otrzymuje brzmienie: 

1. Dla ilości odbioru do 3 m 3 - 280 zł brutto. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przesmyki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
2019 r., poz. 1579 oraz z 2020 poz. 150) gmina w stosunku do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych,
na których powstają odpady komunalne, a którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na rzecz gminy, muszą zostać określone górne stawki opłat za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych.

Ze względu na wzrost inflacji oraz kosztów pracy dotychczasowe gónrne stawki za opróżnianie
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych stały się zbyt niskie. W celu dostosowania
górnych stawek do ponoszonych kosztów przez przedsiębiorców postanowiono
o zwiększeniu stawki za odbiór nieczystości do kwoty 280 zł brutto za odbiór ilości do 3 metrów
sześciennych.

Górne stawki określone w przedmiotowej uchwale są stawkami maksymalnymi, jakie mogą być
stosowane przez firmy świadczące usługi w zakresie oopróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych.
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