
UCHWAŁA NR XII/92/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 12 lipca 2019 r.

w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w zw. z art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala sie górne stawki opłat za: 
1) odbiór segregowanych odpadów komunalnych  w wysokości 134,00 zł brutto za 1m3;
2) opróżnienie zbiornika bezodpływowego i transport nieczystości ciekłych w wysokości 44,80 zł brutto 

za 1 m3.
§ 2. Ustala się górną stawkę opłaty za odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych w wysokości 

268,00 zł brutto za 1m3.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXXII/188/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 13 grudnia 

2012 r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 678). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Zdzisław Pantal

Id: 69BF6343-25BC-4C9A-B19A-7363D61DC332. Podpisany Strona 1 z 1



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), rada gminy określa w drodze uchwały górne

stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komuanlnych oraz

nieczystości ciekłych.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują odbieranie,

transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie

punktów ich selektywnego zbierania oraz obsługę administracyjną tego systemu.

Przy ustalaniu górnych stawek opłat wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców oraz liczbę

złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ilość

odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, koszty funkcjonowania systemu - w tym

wysokość opłaty środowiskowej oraz opłaty ponoszonej w Regionalnej Instalacji Przetwarzania

Odpadów Komunalnych, a także koszty opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu

nieczystości ciekłych..

Stosownie do art. 6 ust. 4 zastosowano wyższą stawkę opłaty za odbiór niesegregowanych

odpadów komunalnych.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Id: 69BF6343-25BC-4C9A-B19A-7363D61DC332. Podpisany Strona 1 z 1




