
 

 

Załącznik Nr 3 

do Zarządzenia Nr 444/2023 

Burmistrza Miasta i Gminy Pilica 

z dnia 17 stycznia 2023 r. 

 

(projekt) 

UCHWAŁA NR ………………../2023 

RADY MIASTA I GMINY W PILICY 

 

z dnia …. stycznia 2023 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 2023 r. poz. 40) 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 2022 r. poz. 2519 z 

późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), oraz po przeprowadzeniu konsultacji 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. (Dz. U. Woj. Śl. z 2019 r. poz. 1321 z późn. zm.) 

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 200,00 zł brutto, 

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

w wysokości 400,00 zł brutto. 

  § 2. 

Określa się górną stawką opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub 

osadników z przydomowych instalacji oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości 

nieczystości ciekłych:  

1) zgromadzonych przejściowo w zbiorników bezodpływowych – 60,00 zł brutto za 1 m3, 

2) osadników z instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków – 100,00 zł brutto za 1 m3. 

§ 3. 

 Traci moc uchwała Nr XXVI/155/2020 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 23 października 

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. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.  

§ 5. 

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 Podjęcie uchwały wynika z art. 6 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) – dalej 

ustawa u.c.p.g., który stanowi, że Rada Gminy, w drodze uchwały określi górne stawki opłat 

ponoszonych przez właścicieli  nieruchomości, za usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy u.c.p.g. Rada Gminy określa wyższe stawki, jeżeli 

odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Górne stawki opłat mają 

charakter sankcyjny i winny być zastosowane (art. 6 ust. 7 pkt 2 ustawy u.c.p.g.) w przypadku, gdy 

właściciel nieruchomości nie zawarł umowy na ww. usługi. W takim przypadku gmina jest 

zobowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych od tych właścicieli na podstawie stosownej decyzji, w której nałożony zostanie 

obowiązek wnoszenia przez nich opłaty z tego tytułu, wyliczonej w oparciu o uchwalone górne stawki 

opłat.  

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1549) znowelizowała m.in. ustawę u.c.p.g.. Jedną z istotnych zmian jaką 

wprowadziła nowelizacji ustawy u.c.p.g. to modyfikacja definicji nieczystości ciekłych. Mianowicie 

jej zakres rozszerzono o ścieki z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków 

(niekiedy w praktyce zwane osadami). Tym samym obecnie zgodnie z ustawą u.cp.g. za nieczystości 

ciekłe uznajemy ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w 

instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

 

 

 


