
 

 UCHWAŁA NR XXXVI/372/2021 

RADY GMINY MASŁÓW 

z dnia  23 września 2021 roku 

 

     w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 , art. 41 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 6 ust.2 oraz ust.4  

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

2021 poz 888). 

 

§ 1. Określa się wysokość górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z 

nieruchomości położonych na terenie gminy Masłów, jeśli odpady są zbierane w sposób 

selektywny: 

a) 100 zł brutto z pojemników o pojemności 120 litrów, 

b) 200 zł brutto z pojemników o pojemności 240 litrów, 

c) 300 zł brutto z pojemników o pojemności 1100 litrów. 

 

§2. Określa się wysokość górnych stawek opłat podwyższonych ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z 

nieruchomości położonych na terenie gminy Masłów, jeśli właściciel nieruchomości nie 

wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny: 

a) 200 zł brutto z pojemników o pojemności 120 litrów, 

b) 400 zł brutto z pojemników o pojemności 240 litrów, 

c) 600 zł brutto z pojemników o pojemności 1100 litrów. 

 

§ 3.  Określa się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługę 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości w wysokości 50,00 zł brutto za 1m3. 

 

§ 4. Traci moc uchwała nr XXIII/180/08 Rady Gminy w Masłowie z dnia 17 września 2008 

roku w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

/-/ Piotr Zegadło   

 



 

Uzasadnienie 

 Obowiązek podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z dyspozycji art.6 ust 2 ustawy 

z dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r poz. 

888), który stanowi, że rada gminy określi w drodze uchwały górne stawki opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości 

nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani  do 

ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, a wykonując 

obowiązek określony w art 5 ust.1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie 

umowy korzystania z usług wykonywanych przez: 

1) gminna jednostkę organizacyjna lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych lub 

2) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa 

w art. 9b ust.2 

 Górne stawki określone w przedmiotowej uchwale są stawkami maksymalnymi, jakie 

mogą pobierać przedsiębiorcy posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej bądź 

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Powyższe stawki stosowane są w 

przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie zawrze umowy na świadczenie usług w w/w 

zakresie. W tym przypadku gmina jest zobowiązana zorganizować odbiór odpadów 

komunalnych bądź opróżnianie zbiorników bezodpływowych od tych właścicieli. Na 

podstawie decyzji administracyjnej, nakładany jest obowiązek wnoszenia przez właścicieli 

nieruchomości opłaty wyliczonej w oparciu o uchylone górne stawki. Decyzja wydawana 

jest na okres  roku i nadaje się jej rygor natychmiastowej wykonalności. W przypadku gdy 

właściciel na co najmniej  3 miesiące przed upływem daty  jej obowiązywania nie przedstawi 

umowy, wydawana jest kolejna decyzja, przedłużająca ważność dotychczasowej. Uiszczane 

opłaty stanowią dochód budżetu gminy i podlegają ściąganiu w trybie ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021r poz 1540). 

 Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stosuje 

się wyższe stawki, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 



 

 Z uwagi na zmiany cen za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

oraz odbioru odpadów komunalnych podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

/-/ Piotr Zegadło   

 


