
 
(PROJEKT) 

  UCHWAŁA Nr ………. 
RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH 

z dnia ………………. 
 

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. 

 

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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 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 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), 

 

Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala co następuje: 
 

§ 1 

1. Uchwala się górne stawki opłat w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 

gromadzonych w pojemnikach lub workach w sposób selektywny: 

1) za jednokrotny odbiór 110 litrów odpadów komunalnych – 27,50 zł 

2) za jednokrotny odbiór 120 litrów odpadów komunalnych – 30,00 zł 

3) za jednokrotny odbiór 240 litrów odpadów komunalnych –  60,00 zł 

4) za jednokrotny odbiór 1100 litrów odpadów komunalnych – 275,00 zł 

5) za jednokrotny odbiór 7000 litrów odpadów komunalnych – 1 750,00 zł 
 

§ 2 

1. Uchwala się górne stawki opłat w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 

gromadzonych w pojemnikach lub workach w sposób nieselektywny: 

1) za jednokrotny odbiór 110 litrów odpadów komunalnych – 82,50 zł 

2) za jednokrotny odbiór 120 litrów odpadów komunalnych – 90,00 zł 

3) za jednokrotny odbiór 240 litrów odpadów komunalnych – 180,00 zł 

4) za jednokrotny odbiór 1100 litrów odpadów komunalnych – 825,00 zł 

5) za jednokrotny odbiór 7000 litrów  odpadów komunalnych – 5 250,00 zł 
 

§ 3 

Górne stawki opłat określone w §  1 i 2 są stawkami brutto (zawierają podatek od towarów  

i usług). 

§ 4 

Traci moc Uchwała Nr IV/38/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia  

20 grudnia 2018 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 Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego, 

z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r. 

 

Uzasadnienie do projektu uchwały zostanie przedstawione Radnym na spotkaniu 

poświęconym gospodarce odpadami w dniu 20.11.2019 r. o godz. 16.00. 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16793509#art(18)ust(2)pkt(15)
https://sip.lex.pl/#/dokument/16793509#art(40)ust(1)
https://sip.lex.pl/#/dokument/16797931#art(6(j))ust(3(b))


 

 

 

 

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

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,  

a powstają odpady komunalne.  

Gminy, zgodnie z art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.),  

są obowiązane do podjęcia uchwały określającej górne stawki opłat za odbiór odpadów 

komunalnych dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, którzy nie są obowiązani  

do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.   

Odgórne ustalenie maksymalnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych wprowadza możliwość ujednolicenia cen usług świadczonych w tym zakresie na 

terenie Gminy Ustrzyki Dolne. Właściciele nieruchomości niezamieszkanych korzystający 

z usług różnych przedsiębiorców, będą ponosić z tego tytułu opłaty nie różniące się od opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych przy jednoczesnym zachowaniu 

jakości usług. Przedsiębiorcy odbierający odpady od właścicieli nieruchomości 

niezamieszkanych mogą regulować ceny świadczonych przez siebie usług na podstawie 

poniesionych kosztów, jednak nie mogą przekroczyć górnych stawek opłat określonych 

w uchwale. 

Z uwagi na rosnące od 1 stycznia 2020 r. koszty związane z odbiorem  

i zagospodarowaniem  odpadów jak również wzrost stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, powstającymi na terenie nieruchomości zamieszkanych, zmiana 

wysokości górnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

z nieruchomości niezamieszkanych jest zasadna. 

 

  

  

 

 

 

  

 

 


