
UCHWAŁA NR XXXIII/237/22 
RADY GMINY BARTNICZKA 

z dnia 21 lipca 2022 r. 

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości  niezamieszkałych, 
którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. 

Na podstawie art. 6 ust. 2 i ust. 4  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) oraz art 18 ust. 2 pkt 15 i art 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.1)) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
jednorazowego opróżnienia zbiornika bezodpływowego i transportu 1 m3 nieczystości ciekłych w wysokości - 
109,00 zł brutto (słownie: sto dziewieć złotych brutto). 

§ 2. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy 
nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy 
w następujących wysokościach: 

1) za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

a)  za pojemnik lub worek  o poj. 120 l - 27,00 zł brutto, 

b)  za pojemnik lub worek o poj. 240 l - 48,60 zł brutto, 

c)  za pojemnik  lub worek o poj. 1100 l - 183,60 zł brutto 

2)  za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, które nie są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny: 

a)  za pojemnik lub worek  o poj. 120 l - 55,08 zł brutto, 

b)  za pojemnik lub worek o poj. 240 l - 99,36 zł brutto, 

c)  za pojemnik  lub worek o poj. 1100 l - 378,00 zł brutto 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XV/111/20 Rady Gminy Bartniczka z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie górnych 
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. 
z 2020 poz. 1842). 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko - Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Leszek Walczak 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022r., poz. 583, Dz. U. z 2022r.,  

poz. 1005 i Dz. U. 2022r., poz. 1079. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) Rada Gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli 
nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust.1 pkt 3b ww. ustawy. 

Ponadto Właściciele tych nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych 
są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystanie z usług wykonanych przez przedsiębiorcę 
posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie tych umów i dowodów uiszczania opłaty za usługi. Również to 
samo udokumentowanie usługi dotyczy Właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości, wpisanym do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2. 

Górne stawki określone w przedmiotowej uchwale są stawkami maksymalnymi, jakie mogą stosować firmy 
świadczące usługi w zakresie pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz odbioru 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Dzięki tejże uchwale Przedsiębiorcy 
mogą ustalać indywidualne ceny za wykonane usługi, lecz ich cena nie może przekroczyć górnych stawek opłat 
określonych w uchwale. 

Zgodnie z art. 6k ust. 3 ww. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
Rada gminy określa stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 
nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy. 

Należy zaznaczyć, że stawki opłat za odpady komunalnie znacząco wzrastają w całej Polsce. Ponadto 
wystąpiło wiele czynników, które przyczyniły się do tak gwałtownego wzrostu m.in. wzrost opłaty za 
korzystanie ze środowiska, tzw. opłata marszałkowska, która teraz wynosi 312,10 zł, wzrosły ceny paliwa, 
koszty akcyzy, płaca minimalna oraz koszty związane z transportem i zagospodarowanie odpadów przez 
instalacje. 

Mając na uwadze powyższe okoliczności podjęcie przedmiotowej uchwały w proponowanym brzmieniu jest  
uzasadnione. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7695D59F-FA6E-4B71-BF83-F635BA9109B4. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 2 Punkt 1
	Paragraf 2 Punkt 1 Litera a
	Paragraf 2 Punkt 1 Litera b
	Paragraf 2 Punkt 1 Litera c

	Paragraf 2 Punkt 2
	Paragraf 2 Punkt 2 Litera a
	Paragraf 2 Punkt 2 Litera b
	Paragraf 2 Punkt 2 Litera c


	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 5

	Uzasadnienie



