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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

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 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn.zm.) Rada Gminy w Małkini Górnej uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Małkinia 
Górna, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, 
za usługi odbierania odpadów komunalnych, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości: 
100,00 zł brutto za 1 m³. 

2. Określa się wyższe górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 
Małkinia Górna, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
rzecz gminy, za usługi odbierania odpadów komunalnych, jeżeli nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 
w wysokości: 200,00 zł brutto za 1 m³. 

§ 2. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się 
z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych, w wysokości: 40,00 zł brutto za 1 m³. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr 219/XXVIII/2021 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie 
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Małkinia Górna za 
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2022 poz. 1297 z późn.zm. ), zwanej dalej ustawą, właściciele 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 ustawy czyli pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych 
oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, 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 ustawy - przez 
okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. 

 Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy rada gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi, o których mowa w ust. 1 ustawy. Rada gminy 
określając stawki opłat, o których mowa w ust. 2 ustawy, stosuje wyższe stawki, jeżeli odpady komunalne nie są 
zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

Zwiększenie dopuszczalnych stawek wiąże się z wysoką inflacją objawiającą się między innymi wzrostem 
cen m.in. paliw i energii. Obowiązujące w uchwale stawki są stawkami maksymalnymi.                              
Ustalonych przez Radę Gminy w Małkini Górnej górnych stawek opłat nie mogą przekroczyć przedsiębiorcy 
wykonujący usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych. 

Id: A6C4D6C0-3723-4B3C-A037-DB840A9E66EE. Projekt Strona 2


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2

	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 5

	Uzasadnienie



