
UCHWAŁA NR LVI / 291 / 2022 
RADY GMINY SZCZYTNIKI 

z dnia 22 grudnia 2022 r. 

w sprawie w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 
usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych 

oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Szczytniki 

Na podstawie   art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559 ze zm.),  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 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych  przez właścicieli nieruchomości za usługi 
w zakresie: 

1) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  w wysokości 50 zł brutto za 
1 m3 nieczystości ciekłych, 

2) opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości 
ciekłych w wysokości 180 zł brutto za 1 m3 nieczystości ciekłych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Bogdan Augustyniak 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr LVI / 291 / 2022 
RADY GMINY SZCZYTNIKI 

z dnia 22 grudnia 2022 r. 
 

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników 
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na 
terenie gminy Szczytniki 
 

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) [dalej: „u.c.p.g.”], właściciele 
nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz 
właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b 
u.c.p.g. (tj. obowiązek pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych 
oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi), są 
obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez: 

1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach 
przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych lub 

2) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 
9b ust. 2 u.c.p.g. 
- przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. 
 
W nawiązaniu do powyższego przepisu, w art. 6 ust. 2 u.c.p.g. ustawodawca nakazał radzie gminy 
określenie w drodze uchwały, górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 
za usługi, o których mowa powyżej. Rada gminy, określając stawki opłat,  
o których mowa powyżej, może także stosować zróżnicowane stawki w zależności od gęstości 
zaludnienia na danym obszarze gminy oraz odpowiednio odległości od miejsca przetwarzania 
odpadów komunalnych, stacji zlewnej, a także właściwości nieczystości ciekłych (art. 6 ust. 4a 
u.c.p.g.). 
 
Podjęcie uchwały zapewni realizację zadań wynikających z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2022 
r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1549), który 
stanowi, że „Rady gmin w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy dostosują 
uchwały podjęte na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2 do zmian wynikających z 
niniejszej ustawy”. 
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