
UCHWAŁA  NR 408/LIX/2023 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

 

z dnia 27 lutego 2023 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  i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy   z   dnia  8  marca  1990  

r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) 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 2022 r., poz. 2519 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 w wysokości: 

1) za jednokrotne odebranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z jednego 

pojemnika o pojemności 120 l
  
– 78,00 zł brutto; 

2) za jednokrotne odebranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z jednego 

pojemnika o pojemności 240 l
 
– 141,00 zł brutto; 

3) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika 

o pojemności  1100 l – 540,00 zł brutto. 

 

2. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu 

nieczystości ciekłych w wysokości 27,00 zł brutto za 1 m³ nieczystości ciekłych. 

§ 2 

1. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, górne stawki opłat 

za usługi określa się w wysokości: 

1) za jednokrotne odebranie segregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o pojemności 

120 l
       

– 39,00 zł brutto; 

2) za jednokrotne odebranie segregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o pojemności  

240 l
     

– 70,50 zł brutto; 

3)  za jednokrotne odebranie segregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o pojemności  

1100 l – 270,00 zł brutto. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

 

§ 4 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc 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. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Andrzej Hubert Reder 

 



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 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.),  rada gminy określa, w drodze uchwały górne stawki 

opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy, za usługi odbierania odpadów komunalnych  oraz 

nieczystości ciekłych. 

Niniejsza uchwała ma na celu doprecyzowanie zapisów ustawy określając górne stawki opłat za 

usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, opróżniania nieczystości ciekłych 

ze zbiorników bezodpływowych oraz osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczali ścieków i 

transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Gostynina. 

Określając górne stawki opłat wzięto pod uwagę informacje uzyskane: 

- od podmiotów świadczących  usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, dotyczące wysokości 

obowiązujących stawek odbioru odpadów, które są uzależnione od sposobu zbierania odpadów 

komunalnych, pojemności pojemnika, kosztów usuwania odpadów, transportu, częstotliwości odbioru 

odpadów, kosztów pracy, energii, paliwa oraz opłaty środowiskowej; 

- od podmiotów posiadających zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Gostynina. 

            Mając na uwadze powyższe zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


