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UCHWAŁA NR XXIII/331/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się górną stawkę opłaty za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
rzecz gminy w wysokości 150,00 zł za 1 m3.
2. Określa się górną stawkę opłaty podwyższonej za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
rzecz gminy w dwukrotnej wysokości stawki podstawowej w przypadku, gdy właściciel nieruchomości
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny tj. w wysokości 300,00 zł za
1 m3.
§ 2. Określa się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się
z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Świebodzin w wysokości 30,00 zł
za 1 m3.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIX/568/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 grudnia 2013 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Świebodzinie
Tomasz Olesiak
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Uzasadnienie
Rada Gminy obowiązana jest dostosować uchwały wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia
19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579 ze zm.) do obowiązującego porządku prawnego w terminie do dnia
31.12.2020 r.
Obowiązek podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z dyspozycji art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), zgodnie z którym Rada
Gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli 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, 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 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
- przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
W uchwale, określane są maksymalne stawki, jakie mogą pobierać przedsiębiorcy posiadający wpis do
rejestru działalności regulowanej lub posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Istotą, tej uchwały jest ochrona nabywcy usługi, przed wygórowanymi cenami, których mógłby żądać
przedsiębiorca wykonujący te usługi, ale również oddziaływanie na opłacalność świadczonych przez niego
usług.
Określone w uchwale stawki opłat zawierają w sobie należny za tego rodzaju usługi podatek od towarów
i usług .
Mając na uwadze powyższe oraz wypełniając obowiązek ustawowy uzasadnione jest podjęcie niniejszej
uchwały.
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