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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY MIERZĘCICE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy 
pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są 
obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Mierzęcice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), po 
przeprowadzeniu konsultacji określonych uchwałą Nr IV/21/2010 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 grudnia 
2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy 
Mierzęcice z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 33, 
poz. 599) 

Rada Gminy Mierzęcice 
uchwala, 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 jednokrotne odebranie 
odpadów komunalnych zbieranych i oddawanych w sposób selektywny, z jednego pojemnika lub worka  
o pojemności: 

1) 120 litrów - 30,00 zł; 

2) 240 litrów - 45,00 zł; 

3) 1100 litrów - 110,00 zł. 

§ 2. W przypadku gdy  odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, określa się 
wyższe górne stawki opłat  za jednokrotne odebranie odpadów komunalnych z jednego pojemnika lub worka 
o pojemności: 

1) 120 litrów - 40,00 zł; 

2) 240 litrów - 60,00 zł; 

3) 1100 litrów - 145,00 zł. 

§ 3. Określa się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w wysokości 45,00 zł za 1 m³ ścieków. 

§ 4. Górne stawki opłat podane w § 1, § 2 i § 3 zawierają podatek od towarów i usług określony                              
w odrębnych przepisach. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXII/171/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 22 czerwca 2016 roku                           
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają 
się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do 
ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Mierzęcice.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice. 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), Rada Gminy określa górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli
nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na rzecz gminy.
Uchwałą Nr XXII/171/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 22 czerwca 2016 roku określone zostały górne
stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości
nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Mierzęcice.
Jednak od tego czasu nastąpił znaczny wzrost kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych związany
zarówno ze zmianą przepisów prawa w tym zakresie (m.in. wzrost opłaty za składowanie odpadów,
dostosowania instalacji do wymogów prawa w zakresie zabezpieczenia roszczeń i przepisów
przeciwpożarowych), a także wzrostem cen przyjęcia odpadów w instalacjach komunalnych, cen energii
oraz kosztów zatrudnienia pracowników. Wzrosły również koszty opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych.
Koszty za wykonanie usługi odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania i transportu nieczystości
ciekłych są wyższe niż górne stawki opłat określone w uchwale Nr XXII/171/2016 z dnia 22 czerwca 2016
roku. W związku z powyższym należy zmienić górne stawki opłat za te usługi dostosowując je do
aktualnych kosztów.
Górne stawki opłat są maksymalnymi opłatami, jakie mogą pobierać przedsiębiorcy odbierający odpady
komunalne oraz opróżniający zbiorniki bezodpływowe na terenie Gminy Mierzęcice.
Jednocześnie są to stawki, służące wyliczeniu opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy
nie zawarli umów na odbiór odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych, którym na
podstawie art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wójt
wydaje z urzędu decyzje, w której ustala obowiązek uiszczania opłat za pobieranie odpadów komunalnych i
wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem górnych stawek opłat.
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