
 

 

Załącznik Nr 3 

do Zarządzenia Nr 194/2020 

Burmistrza Miasta i Gminy Pilica 

z dnia 29 września 2020 r. 

 

(projekt) 

UCHWAŁA NR ………………../2020 

RADY MIASTA I GMINY W PILICY 

 

z dnia ……….. 2020 r. 

 

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy 

pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, 

którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

rzecz gminy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41  ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) 

oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy  Pilica, zgodnie 

z uchwałą Nr V/29/2019 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 31 stycznia 2019 r., oraz konsultacji 

społecznych, zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/289/2010 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 

28 października 2010 r., z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 1057)  

Rada Miasta i Gminy w Pilicy 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

 Określa się górne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na rzecz gminy: 

1) za 1 m3 dla odpadów komunalnych, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny 

w wysokości 180,00 zł brutto, 

2) za 1 m3 dla odpadów komunalnych, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny 

w wysokości 220,00 zł brutto. 

  § 2. 

 Określa się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy 

pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Pilica 

w wysokości 60,00 zł brutto za 1m3. 

 § 3. 

 Traci moc uchwała Nr XX/132/2008 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 09.07.2008r. 

w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych. 

 



 

 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.  

§ 5. 

 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

         Przewodnicząca Rady Miasta 

i Gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 Podjęcie uchwały wynika z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), która stanowi, że Rada Gminy, 

w drodze uchwały określi górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli  nieruchomości, którzy 

pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, którzy 

nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. 

W ostatniej uchwale podjętej w roku 2008, stawki za 1m3 wynosiły odpowiednio: 150,00 zł 

(brutto) za niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i 133,00 zł (brutto) za odpady komunalne 

zbierane selektywnie. Stawka za odbiór i transport nieczystości ciekłych wynosiła 60,00 zł (brutto) za 

1 m3, stawka ta nie ulega zmianie. 

Mając na uwadze powyższe oraz uwzględniając wzrost kosztów ponoszonych przez 

przedsiębiorców, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

 


