
UCHWAŁA NR XVIII/117/2020 
RADY GMINY PRZESMYKI 

z dnia 23 czerwca 2020 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 

Na podstawie art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 1579 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Gminy Przesmyki uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się 
z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych - za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w wysokości: 

1. Dla ilości odbioru do 3 m3 - 280 zł brutto, w przypadku większej ilości górna stawka może być 
zwiększona o 15,00 zł brutto za każdy dodatkowy m3. 

§ 2. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani 
do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Przesmyki - za usługę 
odbierania odpadów komunalnych w wysokości: 

1. 250 zł za 1 000 litrów, w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny; 

2. 350 zł za 1 000 litrów, w przypadku gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVI/244/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie okreslenia 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. 2018 poz. 6993 z późn. zm.). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przesmyki 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

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

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) Rady Gmin określają w drodze uchwały górne stawki opłat
ponoszone przez właścicieli nieruchomości za świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Zgodnie z art. 6 ust. 4 Rada Gminy określając górne stawki opłat stosuje wyższe stawki jeżeli odpady
komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Górne stawki opłat są stawkami maksymalnymi, jakie mogą pobierać przedsiębiorcy posiadający wpis do
rejestru działalności regulowanej bądź zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy. Górne stawki są
stosowane w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie zawrze umowy na świadczenie usług w w/w
zakresie. W tym przypadku gmina jest zobowiązana zorganizować odbiór odpadów komunalnych bądź
opróżnianie zbiorników bezodpływowych od tych właścicieli. Na podstawie decyzji, nałożony zostanie
obowiązek wnoszenia przez właścicieli nieruchomości opłaty wyliczonej w oparciu o uchwalone górne
stawki.

Istota górnych stawek opłaty jest tożsama z istotą maksymalnej ceny i służyć ma ochronie nabywcy
usługi przed wygórowanymi cenami, których mógłby żądać przedsiębiorca za swoje usługi.

Z analizy cen rynkowych oraz otrzymanej oferty odbioru odpadów wynika, że nie ma możliwości
świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów po stawkach dotychczas obowiązujących.

Od roku 2018 wzrosły drastycznie koszty zagospodarowania odpadów zarówno segregowanych jak
również odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania.

Z uwagi na zmiany cen usług dostosowano górne stawki opłat do obowiązujących cen rynkowych.

Górna stawka za wywóz nieczystości pozostaje na niezmienionym poziomie.
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