Projekt
z dnia 8 czerwca 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy
pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są
zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miasteczko
Śląskie
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6 ust. 2, ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.)
Rada Miejska w Miasteczku Śląskim
u c h w a l a:
§ 1.
1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do
ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miasteczko Śląskie, za usługi
odbioru odpadów komunalnych z pojemnika i worka w następujących wysokościach:
1) za pojemnik 120 litrów

– 30,00 zł,

2) za pojemnik 240 litrów

– 33,00 zł,

3) za pojemnik 1100 litrów

– 112,00 zł

4) za worek 120 litrów

– 10,00 zł,

2. W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się wyższą
stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za usługi odbioru odpadów komunalnych z pojemnika
i worka w następujących wysokościach:
1) za pojemnik 120 litrów

– 40,00 zł,

2) za pojemnik 240 litrów

– 60,00 zł,

3) za pojemnik 1100 litrów

– 132,00 zł

4) za worek 120 litrów

– 22,00 zł,

3. 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 w wysokości - 50,00 zł za 1 m3.
§ 2.
Górne stawki opłat, o których mowa w § 1 zawierają podatek od towarów i usług według obowiązujących
przepisów.
§ 3.
Traci moc Uchwała Nr XXIX/227/09 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie
ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy
Miasteczko Śląskie.

Id: 260C02FC-4203-4296-A5BC-80DA77A76C52. Projekt

Strona 1

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
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Uzasadnienie
Konieczność podjęcie przedmiotowej uchwały wynika ze zmian, które wprowadzone zostały ustawą 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) i ma charakter dostosowujący do nowych przepisów w tym zakresie. Zgodnie z art. 6 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu
nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (nieruchomości niezamieszkałe), są obowiązani
do pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi. W związku z powyższym zgodnie z art. 6 ust. 2,
4 i 4a rada gminy określa w drodze uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli za te usługi.
Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 4 określając górne stawki opłat, w przypadku gdy odpady komunalne nie są
zbierane i odbierane w sposób selektywny stosuje się wyższe stawki.
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