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UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY GORZYCE
z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania
odpadów komunalnych
Na podstawie art.6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) oraz art.40 ust.1, art.41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego uchwala
się, co następuje:
§ 1. Określić górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się
z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych, w wysokości 40 zł brutto za 1 m3.
§ 2. 1. Określić górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani
do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Gorzyce za usługę odbioru
odpadów, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości brutto:
1) za pojemnik o pojemności 110 l (0,11 m3) - 35,00 zł;
2) za pojemnik o pojemności 120 l (0,12 m3) - 35,00 zł;
3) za pojemnik o pojemności 240 l (0,24 m3) - 45,00 zł;
4) za pojemnik o pojemności 1 100 l (1,10 m3) - 110,00 zł;
5) za worek o pojemności do 120 l (0,12 m3) - 22,00 zł.
2. Określić górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do
ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Gorzyce za usługę odbioru
odpadów, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości brutto:
1) za pojemnik o pojemności 110 l (0,11 m3) - 40,00 zł;
2) za pojemnik o pojemności 120 l (0,12 m3) - 40,00 zł;
3) za pojemnik o pojemności 240 l (0,24 m3) - 55,00 zł;
4) za pojemnik o pojemności 1 100 l (1,10 m3) - 150,00 zł.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Gorzyce.
§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Gminy Gorzyce nr XXVII/245/09
z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat obowiązujących na terenie Gminy Gorzyce,
za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
ciekłych.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Gorzyce
Piotr Wawrzyczny
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.) Rada Gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych. Górne stawki opłat są maksymalnymi opłatami, jakie mogą pobierać przedsiębiorcy posiadający
wpis do rejestru działalności regulowanej lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Stawki opłat zaproponowano do
używanych na terenie Gminy pojemników, oraz worków używanych do zbiórki selektywnej. Stawki
maksymalne są minimalnie większe od obowiązujących u przedsiębiorców obsługujących mieszkańców na
terenie Gminy Gorzyce. Poprzednia uchwała nie odpowiada aktualnym stawkom jakie obowiązują na
terenie Gminy. W zakresie zmiany stawki za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych wystąpiło Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Wodzisławiu
Śl.. Jednocześnie są to stawki, służące wyliczeniu opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości,
którzy nie zawarli umów na odbiór odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych,
którym na podstawie art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, wójt wydaje z urzędu decyzje, w której ustala obowiązek uiszczania opłat za pobieranie
odpadów komunalnych i wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem górnych stawek opłat.
Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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