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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

z dnia 15 lutego 2023 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/342/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 czerwca 2021 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, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz 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 ze zm.) Rada Miejska w Głuchołazach, uchwala co 
następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXV/342/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 czerwca 2021 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, 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: 

„ 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.”; 

2) W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 
Głuchołazy za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach 
przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych wykonywane przez gminne 
jednostki organizacyjne lub przedsiębiorców posiadających zezwolenie Burmistrza Głuchołaz 
w następujących wysokościach: 

2) 58,00 zł/m3 brutto za odbiór nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych, 

3) 70,00 zł/m3brutto za odbiór nieczystości ciekłych pochodzących z osadników w instalacjach 
przydomowych oczyszczalni ścieków.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach 

(Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) rada gminy określa w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych 

przez właścicieli nieruchomości za usługi m.in. realizowane przez gminną jednostkę organizacyjną lub 

przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych lub osadników w instalacjch przydomowych oczyszczalni ścieków i transpotru 

nieczystości ciekłych. 

Brzmienie ww. przepisu zostało wprowadzone ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy Prawo wodne 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1549-akt jednorazowy). Dodatkowo ww. zmiana 

wprowadziła nową definicję nieczystości ciekłych, zgodnie z którą przez nieczystości ciekłe rozumie się, 

ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach 

przydomowych oczyszczalni ścieków. 

W związku z rozszerzeniem ww. definicji o osadniki w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków 

wystąpiła konieczność dostosowania dotychczas obowiązującej uchwały nr XXXV/342/21  Rady Miejskiej 

w Głuchołazach z dnia 23 czerwca 2021 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. 

Po rozpatrzeniu kalkulacji kosztów przedstawionej przez Wodociągi Sp. z o.o. oraz mając na uwadze, ilość 

przydomowych oczyszczalni ścieków występujacych na terenie Gminy Głuchołazy (67 szt.) 

i charakter ścieków proponuje się ustalić górną stawkę opłat w zakresie opróżniania osadników w instalacjch 

przydomowych oczyszczalni ścieków i transpotru nieczystości ciekłych w wysokości 70 zł brutto za 1 m3 

odebranych ścieków. 

Górna stawka opłaty w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych pozostaje bez zmian. 

Określone w uchwale górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości uwględniają również 

koszty transportu odebranych nieczystości ciekłych do stacji zlewnej. 

Górne stawki okreslone w przedmiotowej uchwale są stawkami maksymalnymi, jakie mogą być stosowane 

przez firmy świadczące usługi w zakresie oprózniania zbiorników bezodpływowych i nie mogą być 

przekroczone. 

Podjęcie uchwały zapewni realizację zadań wynikających z ustawy. Wobec powyższego podjęcie niniejszej 

uchwały jest zasadne. 
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