
UCHWAŁA NR RG-XVII/187/19 
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 
w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2019 poz. 2010)  oraz 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), Rada Gminy Sitkóka-Nowiny 
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie 
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Sitkówka-
Nowiny, jeśli odpady są zbierane w sposób selektywny: 

1. 5,91 zł brutto z pojemników o pojemności 120 litrów,

2. 11,82 zł brutto z pojemników o pojemności 240 litrów,

3. 54,18 zł brutto z pojemników o pojemności 1100 litrów.

§ 2. Określa się wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie 
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Sitkówka-
Nowiny, jeśli odpady są nie zbierane w sposób selektywny: 

1. 11,82 zł brutto z pojemników o pojemności 120 litrów,

2. 23,64 zł brutto z pojemników o pojemności 240 litrów,

3. 108,36 zł brutto z pojemników o pojemności 1100 litrów.

§ 3. Określa się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się 
z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych  - 40 zł brutto za 1 m3.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Sitkówka-Nowiny nr RG-XLI/340/10 z dnia 27 stycznia 2010 r. 
w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Św. z 30 marca 2010 r. nr 111, 
poz. 821).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010). Rada gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi świadczone przez podmioty uprawnione do prowadzenia działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Wraz ze wzrostem rzeczywistych kosztów
świadczenia ww. usług następuje konieczność zaktualizowania wysokości górnych stawek opłat będących
przedmiotem niniejszej uchwały.

Wysokość górnych stawek została określona jako 3,2% przeciętnego miesięcznego dochodu
rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik o pojemności 1100 litrów, przeznaczony do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zgodnie z zapisami art. 6k ust. 2a pkt 5 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na
1 osobę ogółem w 2018 r. przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2018 r.
wyniósł 1693 zł. W związku z powyższym maksymalna stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych
gromadzonych w sposób selektywny z pojemnika 1100 l wynosi 54,18 zł brutto. Opłata za pojemniki o
mniejszej pojemności została ustalona w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności.

Górne stawki określone w przedmiotowej uchwale są stawkami maksymalnymi, jakie mogą stosować
firmy świadczące usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych nieobjętych gminnym systemem odbioru odpadów. Przedsiębiorcy mogą regulować ceny
za wykonane usługi, jednak nie mogą przekroczyć górnych stawek opłat określonych przez Radę Gminy
Sitkówka-Nowiny w niniejszej uchwale.

Z uwagi na zmiany cen od 2010 r. za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych należało dostosować stawki opłat do obowiązujących cen rynkowych.

Górne stawki są stosowane w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie zawrze umowy na
świadczenie usług w ww. zakresie. W tym przypadku gmina jest obowiązana zorganizować opróżnianie
zbiorników bezodpływowych od tych właścicieli na podstawie decyzji, w której nałożony zostanie
obowiązek wnoszenia przez właścicieli nieruchomości opłaty z tytuły wyliczonej w oparciu o uchwalone
górne stawki.

Decyzja wydawana jest na okres 1 roku. Decyzji Wójt nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

W przypadku, gdy właściciel, co najmniej 3 miesiące przed upływem daty jej obowiązania,
nie przedstawi umowy, wydawana jest kolejna decyzja, przedłużająca ważność dotychczasowej. Opłaty
uiszczane na mocy tej decyzji stanowią dochód budżetu gminy i podlegają ściąganiu w trybie ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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