
UCHWAŁA NR XXX/197/2020 
RADY GMINY KROŚNICE 

z dnia 4 grudnia 2020 r. 

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są 
zobowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi na rzecz gminy oraz 

górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krośnice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U.2020.713 ze zm.) 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.2020.1439 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się górną stawkę opłaty za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
rzecz gminy w wysokości: 

1) 300,00 zł netto/1m3, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 

2) 600,00 zł netto/1m3, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

§ 2. Określa się górną stawkę opłaty ponoszoną przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w wysokości 30,00 zł netto/1m3. 

§ 3. Do stawek określonych w § 1 i § 2 dolicza się podatek VAT, określony na podstawie odrębnych 
przepisów. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXII/115/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia górnych 
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy 
Krośnice, zmieniona uchwałą Nr XXXIX/241/2014 Rady Gminy Krośnice z dnia 5 czerwca 2014 r. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
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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
(t.j. Dz.U.2020.1439 ze zm.) rada gminy ustala w drodze uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy
nie są zobowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz
górne stawki opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych.
Górne stawki opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości będą miały zastosowanie wówczas, gdy
właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz
właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów
komunalnych nie posiadają zawartych umów na świadczenie ww. usług oraz dowodów uiszczania opłat za
ww. usługi. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji Wójt Gminy Krośnice wydaje decyzję, w której ustala
obowiązek uiszczania opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych z zastosowaniem górnych stawek opłat określonych niniejszą uchwałą.
Ustalając górne stawki opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, wzięto pod uwagę aktualne informacje dotyczące opłat
pobieranych za świadczenie ww. usług przez firmy wykonujące przedmiotową działalność na terenie Gminy
Krośnice oraz ewentualne, planowane przez przedsiębiorców zmiany stawek. Mając na względzie
dyscyplinarną funkcję proponowanych stawek oraz pozyskane od przedsiębiorców informacje proponuje się
ustalenie górnej stawki opłaty za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
w wysokości 300,00 zł netto/1m3, w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób
selektywny. Zgodnie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach rada gminy określając stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych zobowiązana jest stosować
wyższe stawki, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Wobec
powyższego proponuje się stawkę opłaty 600,00 zł netto/1m3 gdy odpady komunalne nie są zbierane i
odbierane w sposób selektywny.
W przypadku opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych proponuje się ustalenie górnej stawki na poziomie 30,00
zł netto/1m3.

W przypadku podjęcia niniejszej uchwały straci moc uchwała Nr XXII/115/2012 z dnia 31 października
2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krośnice, zmieniona uchwałą Nr XXXIX/241/2014 Rady Gminy
Krośnice z dnia 5 czerwca 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice
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