
 

UCHWAŁA Nr XVIII/88/2016 

Rady Gminy Brzeżno 

z dnia 30 czerwca 2016 r. 

 

 

w sprawie  ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 

usługi w zakresie  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 250),  

Rada Gminy Brzeżno uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w 

następujących wysokościach: 

1.wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport  

   do punktu zlewnego z miejscowości położonych do 10 km od punktu 

   zlewnego     32,79 zł/m
3
 (brutto), 

2. wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport  

    do punktu zlewnego z miejscowości położonych do 20 km od punktu 

    zlewnego     40,74 zł/m
3
 (brutto), 

3. wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport  

    do punktu zlewnego z miejscowości położonych do 30 km od punktu 

    zlewnego     48,69 zł/m
3
 (brutto). 

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/126/2013 Rady Gminy Brzeżno z dnia 07 marca 2013 r. w  

       sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników  

       bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości (Dziennik  

       Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18.04.2013 r, poz.1634) 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeżno. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  

   Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Brzeżno  

 

     mgr Andrzej Janas 

 

 

 

 

 

 



 

 

U z a s a d n i e n i e 

 

 
Stosownie do art.6 ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Rada Gminy ustala w drodze uchwały górne 

stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 

 

Zmiana uchwały w sprawie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 

ciekłych  ma na celu dostosowanie jej zapisów do wymogów znowelizowanej ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dostosowanie do 

aktualnych cen rynkowych. 

 

Górne stawki określone w przedmiotowej uchwale są stawkami maksymalnymi, jakie mogą 

być stosowane przez firmy świadczące usługi w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, których nie mogą przekroczyć 

przedsiębiorcy wykonujący usługi w tym zakresie.   

 

Podjęcie uchwały zapewni realizację zadań wynikających z ustawy. 

 

Górne stawki opłat nie mają bezpośredniego wpływu na budżet gminy. 

 

 

   

 


