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UCHWAŁA NR XLIX/.../23 
RADY GMINY GORZYCE 

z dnia 30 stycznia 2023 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/255/21 z dnia 25 lutego 2021r., w spawie 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. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), po przeprowadzeniu 
konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego, uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVII/255/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 lutego 2021r. 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 
zmienia się tytuł uchwały nadając mu brzmienie: "w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych ze 
zbiorników bezodpływowych lub z osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz odbierania 
odpadów komunalnych." 

§ 2. W uchwale nr XXVII/255/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 lutego 2021r. 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 skreśla 
się dotychczasową treść § 1 i wprowadza nową w brzmieniu: "§ 1. Określić górną stawkę opłaty ponoszonej 
przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach 
przydomowych oczyszczali ścieków i transport nieczystości ciekłych w wysokości 80 złotych brutto za 1m3”.                                                                                                                     

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
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Uzasadnienie 

W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 2519 z późn. zm.), dokonano zmiany definicji nieczystości ciekłych. Zgodnie z zapisami ustawy przez 
nieczystości ciekłe  rozumie się ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych lub 
osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Mając powyższe na uwadze zachodzi 
konieczność uwzględnienia tej definicji w treści obowiązującej Uchwały Rady Gminy Gorzyce 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. Ponadto mając na uwadze konieczność zaktualizowania wysokości stawki maksymalnej dla 
tego rodzaju usługi dokonano jej zwiększenia do 80 zł netto za 1 m3. 

Projekt uchwały podlega konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Mając na względzie konieczność dostosowania dotychczasowej uchwały do znowelizowanych przepisów 
ustawy podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne i konieczne. 
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