
           PROJEKT 

 

Uchwała nr ……………… 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia ………………….  

 

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz 

osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków 

i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Ustrzyki Dolne 

 

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 (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4a 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. 

Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi  

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach 

przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy 

Ustrzyki Dolne w wysokości: 

1) za opróżnianie zbiorników bezodpływowych – 15,00 zł netto za 1 m3 plus 

obowiązująca stawka podatku VAT; 

2) za opróżnianie osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków – 

270,00 zł netto za 1 m3 plus obowiązująca stawka podatku VAT;  

3) za transport nieczystości ciekłych pojazdem asenizacyjnym - 6,87 zł netto za 1 km 

plus obowiązująca stawka podatku VAT.            

 

§ 2. 

Traci moc uchwała nr XIII/170/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 

20 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy 

Ustrzyki Dolne.  

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.  
 

 



Uzasadnienie  

 

do uchwały nr ………….. Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia…………. 

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz 

osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu 

nieczystości ciekłych na terenie gminy Ustrzyki Dolne 

 

 

Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U.2022.1549) wprowadzone zostały zmiany do ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 

2519 z późn. zm.). Podstawową zmianą wynikającą z nowelizacji jest rozszerzenie zakresu 

definicji nieczystości ciekłych także na osady pochodzące z osadników przydomowych 

oczyszczalni ścieków. W konsekwencji ww. zmiany ustawodawca nałożył nowe obowiązki 

na jednostki samorządu terytorialnego i konieczność dostosowania przedmiotowej uchwały 

do nowej rzeczywistości prawnej.  

 

Na podstawie art. 6 ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) rada gminy 

określa w drodze uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 

za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach 

przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.  

 

Zgodnie z art. 6 ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) rada gminy, 

określając stawki opłat, o których mowa w ust. 2, może stosować zróżnicowane stawki 

w zależności od gęstości zaludnienia na danym obszarze gminy oraz odpowiednio 

odległości od miejsca przetwarzania odpadów komunalnych, stacji zlewnej, a także 

właściwości nieczystości ciekłych. 

 

Obecnie na terenie gminy Ustrzyki Dolne obowiązuje uchwała nr XIII/170/19 Rady 

Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia górnych 

stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych z terenu gminy Ustrzyki Dolne. Wzrost kosztów usług od 2019 r., 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków 

i transportu nieczystości ciekłych spowodował, że niezbędne jest dostosowanie dotychczas 

obowiązujących górnych stawek opłat do aktualnych cen rynkowych. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

  


