
UCHWAŁA NR LIv/ 31012023
RADY MIEJSKIEJ w sZYDŁowIE

zdnia21 sĘcznia20Ż3 r

w sprawie okľeślenia góľnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieľuchomości za odbieľanie
odpadów komunalnych z nieruchomości oľaz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników

instalacji pľrydomowych oczyszczalni Ścieków i transportu niecrystości ciekĘch

Na podstawie art. 18ust.2pkt15iart.40ust. 1ustawy zdnia 8marca 1990ľ. osamorządzie gminnym
(ednoliĘ tekst Dz.U. zŻ0Ż3 r. poz.40) oÍaz aľt. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
outľzymaniu crystości ipoľądku wgminach (ednolity tekst Dz.U. zŻ0ŻŻr. poz.25l9) wzwiązku
zart. 12 ustawy zdnia7 lipcaŻ022r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niekÍórych innych ustaw (Dz. U.
z202ŻÍ.poz. l549) uchwala się, co następuje:

s 1. l.okľeśla się gómą stawkę opłaty za usfugi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, ktőrzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpađami komunalnymi na
rzecz gminy w wysokości 200,00 zł za l m3 przy ich jednorazowym odbioľze.

2. okľeśla się górną stawkę opłaý podwyŻszonej za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
nieľuchomości, ł:tórry nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
rzecz gminy w dwukĺotnej wysokości stawki podstawowej w pľrypadku, gdy właściciel nieruchomości
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, tj. 400,00 zł za 1m3.

$ 2. okľeśla się gómą stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, których nieruchomości
nie są podłączone do sieci kanalizacji sanitamej, którry pozbywają się z terenu nieruchomości niecrystości
ciekĘch, za usługi opróżniania zbiomików bezodpýwowych i tľansportu nieczystości ciekĘch w wysokości
50,00 złlm3.

$ 3. określa się gómą stawkę opłaĘ ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, których nieľuchomości
nie są podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej, l<tőrzy pozbywają się z terenu nieruchomości niecrystości
ciekĘch z osadników instalacji prrydomowych oczysznzzlni ścieków, za usługi opróżniania osadników
w instalacjach prrydomowych oczyszczalni ścieków i transportu niecrystości ciekĘch w wysokości 500,00 złl
m3.

$4.Traci moc Uchwała Nľ XXXI| l80l 202lRady Miejskiej wSzydłowie zdnia 3Omarca 20Ż1r.
w sprawie okľeślenia gómych stawek oýat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości' któľry nie są
zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie ođpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi
w zakĺesie odbierania odpadów komunalnych oraz oprőŻniania zbiorników bezodpýwowych i tľansportu
niecrystości ciekĘch.

$ 5. Wykonanie uchwaĘ powierza się Buľmistrzowi Miasta i Gminy Szydłów.

$ 6. Uchwała wchodzi w Ącie po upĘwie 14 dni od daĘ jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Swiętokĺzyskiego.

Pľzewodnicząca Rady
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UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LlV/ 31ol2023 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 27 stycznia2023 r

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości oraz

opróŹniania zbiorników bezodpłyľowych lub osadników instalacji przydomov4ĺch
olzyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

W dniu 9 sierpnia 2022 r. weszła w Życie ustawa zdnia 7 lipca 2022 r. o zmianie
ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1il9),
która wprowadziła m.in. zmiany w art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ednolity tekst Dz.U. z 2022 r. poz.
2519), który to artykuł W nowym brzmieniu mówi, Że rada gminy określa w drodze
uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
W zakresie odbierania odpadów komunalnych oÍaz opróżniania zbiorników
bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków
i transportu nieczystości ciekłych. Właściciele nieruchomości posiadający zbiorniki
bezodptywowe lub osadniki przydomovvych oczyszczalni ścieków są zobowiązani do
podpisania umovvy z gminą lub przedsiębiorcą posiadającym zezwo|enie na
prowadzenie działalności w zakresie oprózniania zbiornikow bezodpływowych lub
osadników W instalacjach przydomovvych oczyszczalni ścieków i transportu
nieczystości ciekĘch oraz w zakresie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą
odbieĘącym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanym do Ęestru
działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy.

Górne stawki opłat są maksymalnymi opłatami, których nie mogą przekroczyć,
przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie odbierania odpadow komunalnych oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych
oczyszcza|ni ścieków i transportu nieczystości ciek|ych. Tak więc głównym celem
niniejszej uchwały jest ograniczenie niekontrolowanego wzrostu @n za w/w usługi.

Wobec powyŻszego podjęcie uchwały jest konieczne.

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów


