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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY JEMIELNICA 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są 
obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego 

Na podstawie 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 i poz. 2361 oraz z 2019 r., poz. 2020) uchwala się, co następuje: 

§ 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 odbierania 
i zagospodarowania odpadów komunalnych w wysokości: 

1) 38,00 zł brutto za odebranie odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 110 - 120 l.; 

2) 64,00 zł brutto za odebranie odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 240 l.; 

3) 220,00 zł brutto za odebranie odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 1100 l. 

§ 2. Określa się wyższe stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są 
obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi 
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny w wysokości: 

1) 76,00 zł brutto za odebranie odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 110 - 120 l.; 

2) 128,00 zł brutto za odebranie odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 240 l.; 

3) 440,00 zł brutto za odebranie odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 1100 l. 

§ 3. Określa się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się 
z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego w wysokości 30,00 zł brutto za 1m3 nieczystości. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIII/140/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie 
ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Jemielnica (Dz. Urz. Woj. Op. z 2013 r. 
poz. 317). 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

   

Przewodniczacy Rady Gminy 
 
 

Norbert Jaskóła 
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Uzasadnienie

Niniejsza uchwała stanowi wypełnienie 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 i poz. 2361), w którym mowa
o tym, że rada gminy określa w drodze uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi odbioru odpadów komunalnych. Art. 6 ust. 1 ww. ustawy, mówi. iż właściciele
nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na rzecz gminy (tzn. nie są objęci gminnym systemem odbierania odpadów), wykonując obowiązek
pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych są obowiązani do
udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez uprawnione
podmioty.natomiast a art. 6 ust. 4 ustawy wynika, że uchwała rady gminy, o której mowa, powinna określać
również górne stawki opłat w sytuacji, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób
selektywny.

Z kolei art. 6 ust. 6 ustawy, mówi, iż gmina jest obowiązana zorganizować odbieranie odpadów
komunalnych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów, o których mowa w ust. 1.
W stosunku do takich osób, które nie posiadają umów i nie przekazują odpadów do zagospodarowania wójt
wydaje z urzędu decyzję, w której ustala obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych,
wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem górnych stawek, o których mowa, terminy uiszczania opłat
oraz sposób i terminy udostępniania pojemników, w celu ich opróżnienia, lub worków w celu ich odebrania.
Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych nieobjętych systemem
nie mogą być wyższe od uchwalonych na podstawie art. 6 ust 2 ustawy górnych stawek opłat. zatem stawki
opłat określone w umowie na odbiór odpadów zawartej przez firmę z właścicielem nieruchomości
niezamieszkałej nieobjętej systemem odbierania odpadów przez gminę s a uzależnione od uchwały podjętej
przez rade gminy.

Rada gminy określając górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych powinna brać pod uwagę
w szczególności takie okoliczności, jak koszty usuwania odpadów, zapewnienie odpowiedniej rentowności
zainteresowanych przedsiębiorców usuwających odpady, zabezpieczenie mieszkańców przed nadmiernymi
i nieuzasadnionymi kosztami. zatem górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych musza
obejmować wszystkie składniki cenotwórcze związane z opłata środowiskową, odbiorem i transportem,
segregacją i składowaniem odpadów na składowisku. Ustalając górne stawki opłat za wywóz odpadów
komunalnych władze gminy musza respektować zarówno uzasadnione interesy przedsiębiorcy
wykonującego usługi odbioru odpadów komunalnych, jak i  interesy właścicieli i użytkowników
nieruchomości, którzy są obowiązani uiszczać te opłaty. Uchwalone stawki stanowią górną granice jakiej
nie mogą przekroczyć przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na świadczenie ww. usług.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ww. ustawy rada gminy określa także w drodze uchwały górną stawkę opłaty
ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości do punktu zlewnego. Górna stawka tej opłaty jest opłata maksymalna jaka mogą
pobierać przedsiębiorcy posiadający zezwolenie Wójta na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników i przedsiębiorcy wpisani do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Jemielnica.
Górne stawki są stosowane w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie zawrze umowy na świadczenie
tych usług. W tym przypadku gmina jest obowiązana zorganizować opróżnianie zbiorników
bezodpływowych od właścicieli, którzy nie zawarli umowy na te usługi na podstawie wydanej przez Wójta
decyzji, w której nałożony zostanie obowiązek uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników
bezodpływowych określonych w oparciu o uchwalone górne stawki, terminy uiszczania opłat oraz sposób i
terminy udostępniania zbiorników bezodpływowyc

Decyzja taka wydawana jest na okres 1 roku. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
W przypadku, gdy właściciel, co najmniej 3 miesiące przed upływem daty jej obowiązywania,
nie przedstawi umowy, wydawana jest kolejna decyzja, przedłużająca ważność dotychczasowej na kolejny
okres. Opłaty uiszczane na mocy tej decyzji stanowią dochód budżetu gminy i podlegają ściąganiu w trybie
ustawy Ordynacja podatkowa.

W związku z powyższym, podjęcie przedmiotowej uchwały należy uznać za zasadne.
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