
UCHWAŁA NR XVI/231/2020 
RADY GMINY STĘŻYCA 

z dnia 29 września 2020 r. 

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia 
opłat za gospodarowanie tymi odpadami na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie pozbywania się 

nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stężyca 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) Rada Gminy Stężyca uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy 
nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługę 
pozbycia się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w następujących wysokościach za 
jednorazowy odbiór i zagospodarowanie, jeżeli odpady: 

1) są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

a) za pojemnik o pojemności 120 litrów – 32,00 zł brutto, 

b) za pojemnik o pojemności 240 litrów – 64,00 zł brutto, 

c) za pojemnik o pojemności 660 litrów – 186,00 zł brutto, 

d) za pojemnik o pojemności 1100 litrów – 300,00 zł brutto, 

e) w przypadku stosowania pojemników o większej pojemności stawka opłaty stanowi iloczyn wielkości 
pojemnika oraz stawki 0,16 zł brutto za litr; 

2) nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

a) za pojemnik o pojemności 120 litrów – 128,00 zł brutto, 

b) za pojemnik o pojemności 240 litrów – 256,00 zł brutto, 

c) za pojemnik o pojemności 660 litrów – 744,00 zł brutto, 

d) za pojemnik o pojemności 1100 litrów – 1.200,00 zł brutto, 

e) w przypadku stosowania pojemników o większej pojemności stawka opłaty stanowi iloczyn wielkości 
pojemnika oraz stawki 0,64 zł brutto za litr. 

§ 2. Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za pozbycie się zebranych 
na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w wysokości 25,00 zł brutto za wywóz 1 m3. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2021 roku. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Stężyca 

 
 

Stefan Literski 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach. Rada Gminy ustala górną stawkę opłat w odniesieniu do właścicieli nieruchomości,
którzy nie są obowiązani do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.
Rada Gminy określając ww. stawki opłat, stosuje wyższe stawki, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i
odbierane w sposób selektywny (art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach).
Regulacja dotycząca górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych odnosi się zaś do wszystkich do
wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy Stężyca, którzy nie posiadają systemu kanalizacji
zbiorczej.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Rada Gminy określając górne stawki opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych zobowiązana jest określić
wyższe stawki ww. opłat, jeżeli odpady nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Celem podjęcia przedmiotowej uchwały jest unormowanie górnych stawek opłat za usługi odbierania
odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych, po to aby zapobiec nadmiernemu, niekontrolowanemu podwyższaniu cen przez przedsiębiorców
świadczących ww. usługi. Określenie górnych stawek skutkuje bowiem tym, iż przedsiębiorca nie może
ustalić cennika świadczonych usług objętych uchwałą na terenie gminy po wyżej określonych stawek.
Uchwała ta stanowi swoistą ochronę dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do wnoszenia
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz właścicieli nieruchomości, którzy
pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych przed nadmiernym windowaniu cen przez
przedsiębiorców świadczących ww. usługi.
Skutki finansowe związane z wejściem w życie przedłożonej uchwały dotyczyć będą:

1) właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do wnoszenia opłat za gospodarowanie

odpadami komunalnymi na rzecz gminy,

2) właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych,

3) przedsiębiorców świadczących usługi odbioru odpadów komunalnych,

4) przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.
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