
Uchwała Nr 193/XXXVIII/2013
Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych  i w

zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych

Na  podstawie   art.  18   ust.  2 pkt 15   ustawy   z   dnia  8  marca  1990  r. o
samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 549) oraz  art. 6 ust. 2  i 4 ustawy z
dnia  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z
2012 r., poz. 391 z późn. zm.) - Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje.

§ 1
1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za

usługi  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych,  z  zastrzeżeniem §  2,  w
wysokości:
1) za  jednokrotne  odebranie  niesegregowanych  (zmieszanych)  odpadów

komunalnych z jednego pojemnika o objętości 120 l – 26,00 zł + VAT;
2) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego

pojemnika o objętości 240 l – 47,00 zł + VAT;
3) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego

pojemnika o objętości 1100 l – 107,00 zł + VAT;

2. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi  w  zakresie  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i  transportu
nieczystości ciekłych w wysokości: 20,00 zł + VAT za 1 m3.

§ 2
1. W  przypadku,  gdy  odpady  komunalne  są  zbierane  i  odbierane  w  sposób

selektywny, górne stawki opłat za usługi, o których mowa w § 1 ust. 1, określa się
w wysokości:
1) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów z jednego pojemnika o

objętości 120 l – 18,00 zł + VAT;
2) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów z jednego pojemnika o

objętości 240 l – 33,00 zł + VAT;
3) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego

pojemnika o objętości 1100 l – 75,00 zł + VAT.



§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący               
Rady Miejskiej

                                                                          Jolanta Syska-Szymczak



UZASADNIENIE

Zgodnie  z  art.  6  ust.  2  ustawy  z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.)  rada
gminy określa, w drodze uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości  za usługi  w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz  górne
stawki  opłat  ponoszonych  przez  właścicieli  nieruchomości  za  usługi  w  zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
W art. 6 ust. 4 ustawodawca nakazuje radzie gminy, aby określając górne stawki opłat
za usługi  w zakresie odbierania odpadów komunalnych zastosowała niższe stawki,
jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Z treści tego
przepisu wynika, że w takim przypadku obniżenie stawek górnych jest obowiązkowe.

Należy podkreślić,  iż  regulamin utrzymania czystości  i  porządku na terenie
gminy  określa  wymagania  w  zakresie  prowadzenia  we  wskazanym  zakresie
selektywnego  zbierania  i  odbierania  odpadów  komunalnych  oraz  rodzaju  i
minimalnej  pojemności  pojemników  przeznaczonych  do  zbierania  odpadów
komunalnych  na  terenie  nieruchomości  oraz  na  drogach  publicznych,  warunków
rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym oraz częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów
komunalnych  i  nieczystości  ciekłych  z  terenu  nieruchomości  oraz  z  terenów
przeznaczonych do użytku publicznego.

Z interpretacji  powyższych przepisów wywodzi  się  wniosek,  że  uchwała  w
sprawie  górnych  stawek  w  części  dotyczącej  stawek  za  odbieranie  odpadów  ma
obecnie  zastosowanie  do  właścicieli  nieruchomości,  na  której  nie  zamieszkują
mieszkańcy, a w której powstają odpady.  

Niniejsza uchwała normuje górne stawki za odbieranie odpadów komunalnych
od  właścicieli  nieruchomości,  którzy  nie  są  obowiązani  do  ponoszenia  opłat  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. 

Przedmiotem uchwały  jest  unormowanie  stawek  górnych  w obligatoryjnym
zakresie (art. 6 ust. 2 i 4), tj.: 

− za odbieranie odpadów niesegregowanych (zmieszanych);

− za odbieranie odpadów zbieranych selektywnie;
- za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.


