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UCHWAŁA NR XLI/266/13
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 26 lutego 2013 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są 
zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy, za usługi w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 
1591 ze zm.) oraz art. 6 ust.2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 
2012 poz. 391 t.j.) uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się górną stawkę opłaty ponoszoną przez właścicieli nieruchomości za jednorazowy odbiór 
odpadów komunalnych zmieszanych w wysokości 200,04 zł. za m³ 

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych zmieszanych przy 
prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w wysokości 123,38 zł. za m³. 

§ 2. Uchwala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 40 zł. za m³. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVI/236/2008 r. Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie 
ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogowie 

Andrzej Koliński
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Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 poz. 391 
t.j.) do kompetencji rady gminy należy określenie górnych stawek ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, 
którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za 
usługi komunalnych zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz 
transportu nieczystości ciekłych. Odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, 
a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze 
względu na swój charakter lub skład podobne są do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Górne 
stawki, która rada gminy określi w drodze uchwały są to stawki maksymalne, które w indywidualnych umowach 
z odbiorcami przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych przekroczyć nie 
może. Obciążenie właścicieli nieruchomości stawką wyższą skutkować będzie nieważnością umowy w części 
przekraczającej tą stawkę. Nieważność ta wynika z art. 58 Kodeksu Cywilnego. Górna stawka ponadto ma 
zastosowanie w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji przejmującej przez gminę obowiązek 
pozbywania się odpadów komunalnych i ma charakter sankcyjny. Właściciel nieruchomości ma obowiązek 
pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób 
zgodny z przepisami ustawy. Wypełnianie tego obowiązku właściciel winien udokumentować w formie umowy 
korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę, posiadającego stosowny wpis do rejestru działalności 
regulowanej lub zezwolenie na prowadzenie w w/w zakresie działalności, przez okazanie takiej umowy i dowodów 
płacenia za takie usługi. Gmina zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji umów zawartych na obieranie 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, do prowadzenia w celu kontroli wykonywania przez 
właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy. W przypadku braku realizacji 
ustawowych obowiązków przez właścicieli nieruchomości, prezydent miasta wydaje decyzję, w której ustala 
obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych, 
wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem górnych stawek uchwalonych przez radę, termin uiszczania opłat 
oraz sposób i terminy udostępniania urządzeń lub zbiorników w celu ich opróżniania. 
Górna stawka opłat po raz ostatni zmieniona została w grudniu 2008 roku, stawki wówczas wprowadzone zaczęły 
obowiązywać od początku 2009 roku. Przez minione 4 lata stawka nie była waloryzowana nawet o współczynnik 
inflacji. Zaproponowana stawka (123,38 zł za metr sześcienny odpadów zebranych w sposób selektywny oraz 
200,04 zł za odpady zmieszane). Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka została ustalona dla odpadów 
zebranych w sposób selektywny oraz dla odpadów komunalnych zmieszanych. Wzrost kosztów odbioru odpadów 
związany jest z przede wszystkim z waloryzacją inflacyjną oraz wzrostem kosztów związanych z koniecznością 
doczyszczenia i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Stawkę obliczono w oparciu o dane i metodykę przyjętą 
do szacowania funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miejskiej Głogów. Uchwały 
regulujące system gospodarki odpadami komunalnymi zostały podjęte w listopadzie ubiegłego roku. 


