
UCHWAŁA NR XLII/358/2023 
RADY GMINY OBROWO 

z dnia 9 lutego 2023 r. 

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są 
zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych 

lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, 2797) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 
7 lipca 2022r. o zmianie ustawy- Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022r. poz. 1549) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się górne stawki opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
na których nie zamieszkują mieszkańcy w następujących wysokościach: 

1) za jednokrotne odbieranie odpadów komunalnych, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny 
gromadzonych w pojemniku: 

a) o pojemności 110/120 litrów w wysokości - 30 zł brutto, 

b) o pojemności 240 litrów w wysokości - 55 zł brutto, 

c) o pojemności 1100 litrów w wysokości - 160 zł brutto, 

d) o pojemności 7000 litrów w wysokości - 1.050 zł brutto, 

2) za jednokrotne odbieranie odpadów komunalnych, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny 
gromadzonych w pojemniku: 

a) o pojemności 110/120 litrów w wysokości - 60 zł brutto, 

b) o pojemności 240 litrów w wysokości - 110 zł brutto, 

c) o pojemności 1100 litrów w wysokości - 320 zł brutto, 

d) o pojemności 7000 litrów w wysokości - 2.100 zł brutto. 

§ 2. Określa się górne stawki opłat w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników 
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych od właścicieli 
nieruchomości na terenie gminy Obrowo: 

1) 43,00 zł za 1 m³ brutto za odbiór nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych, 

2) 145,00 zł za 1 m³ brutto za odbiór nieczystości ciekłych pochodzących z instalacji przydomowych 
oczyszczalni ścieków. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXV/204/2021 Rady Gminy Obrowo z dnia 19 marca 2021r. w sprawie 
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do 
ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (Dz. 
Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2021r. poz. 1553). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Roman Skórski 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1549 ), Rady gmin w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy dostosują uchwały podjęte na podstawie art.6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do zmian wynikających z niniejszej ustawy. 

Na podstawie ww. regulacji nałożono na Radę Gminy obowiązek podjęcia uchwały określającej górne 
stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników 
bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport 
nieczystości ciekłych. 

Ustalając górne stawki opłat w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych wzięto pod uwagę 
wzrost składników cenotwórczych usługi takich jak np. koszty transportu, koszt paliwa. Natomiast 
w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków dodatkowym 
kosztem generującym stawkę opłat za usługę są znacznie wyższe parametry zanieczyszczeń ścieków, 
których cena oczyszczenia jest kilkukrotnie wyższa niż cena oczyszczenia ścieków z szamb przydomowych. 

 Górne stawki określone w przedmiotowej uchwale są stawkami maksymalnymi, których nie mogą 
przekroczyć przedsiębiorcy wykonujący usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub 
osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. 
Rzeczywista wysokość opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za ww. usługi uzależniona jest 
od indywidualnej oferty danego przedsiębiorcy świadczącego usługi asenizacyjne. 

 W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 
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