
            PROJEKT 

 

Uchwała nr ……………… 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia ………………….  

 

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych 

 

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. 

4 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, którzy nie są 

obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz 

gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych  

w pojemnikach lub workach w sposób selektywny: 

1) za jednokrotny odbiór 110 litrów odpadów komunalnych w wysokości 31,90 zł 

2) za jednokrotny odbiór 120 litrów odpadów komunalnych w wysokości 34,80 zł 

3) za jednokrotny odbiór 240 litrów odpadów komunalnych w wysokości 69,60 zł 

4) za jednokrotny odbiór 1100 litrów odpadów komunalnych w wysokości 319,00 zł 

5) za jednokrotny odbiór 7000 litrów odpadów komunalnych w wysokości 2 030,00 zł 

 

§ 2. 

Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są 

obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz 

gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, jeżeli odpady komunalne 

nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

1) za jednokrotny odbiór 110 litrów odpadów komunalnych w wysokości 95,70 zł 

2) za jednokrotny odbiór 120 litrów odpadów komunalnych w wysokości 104,40 zł 

3) za jednokrotny odbiór 240 litrów odpadów komunalnych w wysokości 208,80 zł 

4) za jednokrotny odbiór 1100 litrów odpadów komunalnych w wysokości 957,00 zł 

5) za jednokrotny odbiór 7000 litrów odpadów komunalnych w wysokości 6 090,00 zł 

 

§ 3. 

Górne stawki opłat określone w § 1 i w § 2 są stawkami brutto (zawierają podatek VAT). 

 

§ 4. 

Traci moc uchwała nr XVII/234/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2 grudnia 

2019 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, 



którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 

 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 

 

§ 6. 

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, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych. 

 

 Gmina Ustrzyki Dolne od 1 stycznia 2017 r. wyłączyła z systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne. 

 

 Gminy, zgodnie z art. 6 ust. 2 i ust. 4 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.) 

określają w drodze uchwały górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych dla 

właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.  

 

  Wzrost kosztów usług od 2019 r. w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

spowodował, że niezbędne jest dostosowanie dotychczas obowiązujących górnych stawek 

opłat do aktualnych cen rynkowych. Górne stawki określone w przedmiotowej uchwale są 

stawkami maksymalnymi, jakie mogą stosować firmy świadczące usługi w zakresie odbioru 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają 

odpady. Dzięki podjętej uchwale właściciele nieruchomości korzystający z usług różnych 

przedsiębiorców będą ponosić z tego tytułu opłaty na podobnym poziomie cenowym, przy 

jednoczesnym zachowaniu jakości świadczonych usług. Przedsiębiorcy mogą regulować 

ceny za wykonane usługi, jednak nie mogą przekroczyć górnych stawek opłat określonych 

przez Radę Miejską w Ustrzykach Dolnych. Górne stawki opłat określone w niniejszej 

uchwale znajdują również zastosowanie w przypadku, gdy właściciele nieruchomości 

niezamieszkałych, na których powstają odpady nie zawarli umów z żadną firmą 

prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych jak również nie 

posiadają dowodów dokonania płatności za ww. usługi.  

 

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

  


