
Załącznik nr …. 
do protokołu nr …..2023 

z sesji Rady Gminy Lichnowy 

z dnia …….2023r. 
 

UCHWAŁA NR ……./……/2023 

Rady Gminy Lichnowy  

z dnia ………. 2023 r. 

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz 

opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach 

przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. art. 6 ust. 2 i 4 ustawy  
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, z późn. zm.), Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy 

nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych  
w wysokości: 

1) 400,00 zł brutto za 1 m3 odpadów komunalnych, które są zbierane  
i odbierane w sposób selektywny 

2) 800,00 zł brutto za 1 m3 odpadów komunalnych, które nie są zbierane  
i odbierane w sposób selektywny. 

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1: 
1) ustala się w wysokości proporcjonalnej do wielkości (pojemności) 

pojemników lub worków na odpady komunalne, 
2) uwzględniają wszystkie obciążenia publicznoprawne, w tym podatki 

§ 2 
1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy 

pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, za usługi w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach 
przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych w wysokości: 

1) 150,00 zł brutto za 1 m3 nieczystości ciekłych ze zbiorników 
bezodpływowych, 

2)  350,00 zł brutto za 1 m3 nieczystości ciekłych z osadników w instalacjach 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 

2. Górna stawka opłat określona w ust.1 uwzględnia wszelkie obciążenia 
publicznoprawne, w tym podatki. 

3. Opłatę ustala się w ilości proporcjonalnej do ilości odebranych nieczystości ciekłych.  
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego. 



 
Uzasadnienie 

 
 Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych 
innych ustaw ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1549)  wprowadziła zmiany w obowiązujących 
przepisach dot. systemu gospodarki nieczystościami ciekłymi. Zakres definicji 
„nieczystości ciekłych” rozszerzono o ścieki z osadników w instalacjach przydomowych 
oczyszczalni ścieków.  
 Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach ( Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.) na Radzie Gminy ciąży 
obowiązek określenia w drodze uchwały górnych stawek opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnych stawek opłat 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni 
ścieków i transportu nieczystości ciekłych. 
 Górne stawki, które zostały określone w przedmiotowej uchwale są stawkami 
maksymalnymi, jakie mogą stosować firmy świadczące usługi w zakresie odbioru 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których 
powstają odpady oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe i 
transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Lichnowy. 
 Zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wójt, 
burmistrz, prezydent miasta wydaje z urzędu decyzję, w której ustala obowiązek 
uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków z 
zastosowaniem górnych stawek. 
Istota górnej stawki opłaty jest tożsama z istotą maksymalnej ceny i służyć ma ochronie 
nabywcy usługi przed wygórowanymi cenami, których mógłby zażądać przedsiębiorca 
za swoje usługi. 
 W związku z powyższym koniecznym jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 
 
 
 


