
UCHWAŁA NR XXIV/171/2017
RADY GMINY PRZESMYKI

z dnia 31 marca 2017 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. 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. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948.) i art 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016 r., poz. 250, zm. poz. 1020, 1250 i 1920.) uchwala 
się, co następuje:

§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na których 
nie zamieszkują mieszkańcy za usługi w zakresie obioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 
w wysokości:

1. Odpady niesegregowane 150 zł brutto za 1 m3. 

2. Odpady segregowane 75 zł brutto za 1 m3. 

§ 2. Określa się górną stawkę opłaty, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 50 zł brutto za 1 m 3.

§ 3. Traci moc Uchwała XXXIV/183/2006 Rady Gminy Przesmyki z dnia 19 września 2006 r. w sprawie 
ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. 
Mazowieckiego z 2006 r Nr 209 poz 7912 z późn. zm.1)).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przesmyki.

§ 5. Uchwał wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Lipiński

1) Zmiany wymienionej uchwały zosatały ogłoszone w  Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2009 r. nr 34  poz. 783; nr 
210 poz. 6618; z 2011 r. nr 104 poz. 3304.
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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.
2016 r., poz. 250, zm. poz. 1020, 1250 i 1920.) 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. W przypadku, gdy odpady komunalne zbierane i odbierane są sposób
selektywny, należy wprowadzić niższe stawki opłat.

Wzrost cen paliw oraz innych kosztów związanych ze świadczeniem tego rodzaju usług spowodował
konieczności przyjęcia wyższych górnych stawek opłat zarówno za odbiór odpadów jak i opróżnianie
i transport nieczystości ciekłych.

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