
UCHWAŁA NR XLIV284/23
RADY GNIII{Y BARTNICZKA

zdnta16 lutego Ż023r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości niezamieszkałycho którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarow'anie

odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

Na podstawie ar1.óust.2iust.4 ustawy zdnLa l3września \996r. outrzymaniu czystoŚci iporządku
..vgminach(Dz.IJ.z2a22 r.poz.25|9zpoźn.zm.tl)orazart l8ust.2pktl5iart40ust. 1ustawyzdnia8marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Rada Gminy uclrwaia, co następuje:

$ 1. W uchwale Nr XXXItliŻ37lzL Rady Gminy Barlniczka zdnla 21 lipca ŻaŻ2r. w sprawie w sprarvie
określenia gómych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nienrchomości niezamieszkałych, ktorzy nie są
obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na tzecz gminy (Dz'Urz. Woj.
KLrjawsko Pomorskiego zdnlaŻ5llpca202Żr.poz.3870) wprowadza się następujące znriany:

l) rytuł uchwały otrzymuje brzmienie: .,w sprawie okreŚlenia gónrych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie są obowiązani clo ponoszenia opŁat za gospoclarowanie odpadami
komunalnymi na rzecz gnriny oraz w zakresie oprózniania zbiornikow bezodpływołvych lub osadników
w instalacjach przydomowych oczyszczalni Ścieków i transportu nieczystoŚci ciekłych na terenię Gminy
Bartniczka";

2) $ I otrzymuje brzmienie:

,, Ustala się górne stalvki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za rrshlgi w zakresie

srózniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach prą-domowych oczyszczalni
Ściekow i transpot'tu nieczystości ciekĘch w wysokoŚci:

1) za opróżnianie zbiorników bezodpł5'wowych i transporl nieczystoŚci ciekłych - l09,00 brutto za 1mr;

2) za optóŻnianie osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystoŚci -
109 zł btutto Za Im3 '" .

$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

$ 3. Uchwała rvchodzi w zycie po trpływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Llrzędowym Wojewódzfwa
Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodnicząqr Rady Gminy

l} Zmiany tekstir jednolitcgo wymienioncj ustawy zostały ogłoszone w Dz. U' z 2022 r. poz. 2797 , poz. 1549
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Uzasadnienie

Przedstawiona uchwała stanowi dostosowanie do wymogów okreŚlonych
w ustawie z dnia "7 1ipca 2a22 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z art. |2 pkt 1 ustawy z dnia'l 1ipca2022 r. o zmianie ustaw'y o Prawo wodne oraz niektórych innych
ustaw, Rada Gminy jest obowiązana dostosować uchwały podjęte na podstawie g:l. ó ulit' Ż ustawy zmienianej
w art. 2 do zmian wynikających z niniejszej ustawy'

Zgodnie zart.6ust.2ustawy zdnia 13wrzeŚnia 1996r. outrzymaniu czystości iporządku wgminach
(Dz'U. z202Żt' poz.2519) Rada Gminy okreś1a, wdrodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez

właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nientchomości nieczystoŚci ciekĘch oraz właŚcicieli
nieruchomoś ci, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na

rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w afi. 5 ust.1 pkt 3b ww. ustawy'

Mając na uwadze powyzsze okoliczności podjęcie przedmiotowej rrchwały w pfopono]vanym brzmieniu jest

uzasadnione.
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