
UCHWAŁA NR XIX/84/2020 
RADY GMINY ZIELONKI 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za 

gospodarowanie tymi odpadami na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie pozbywania się nieczystości 
ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zielonki. 

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 jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 6 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) Rada 
Gminy Zielonki uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, 
którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy: 

1) za odbiór odpadów komunalnych stałych, które zbierane są w sposób selektywny: 

a) za pojemnik 120 l - 70 zł brutto, 

b) za pojemnik 180 l - 110 zł brutto, 

c) za pojemnik 240 l - 140 zł brutto, 

d) za pojemnik 770 l - 450 zł brutto, 

e) za pojemnik 1100 l - 640 zł brutto. 

2) za odbiór odpadów komunalnych stałych które nie są zbierane są w sposób selektywny: 

a) za pojemnik 120 l - 140 zł brutto, 

b) za pojemnik 180 l - 220 zł brutto, 

c) za pojemnik 240 l - 280 zł brutto, 

d) za pojemnik 770 l - 900 zł brutto, 

e) za pojemnik 1100 l - 1 280 zł brutto. 

§ 2. Określa się górne stawki opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zielonki: 

1) 35,00 zł brutto za odbiór i transport 1 m3 nieczystości ciekłych o właściwościach: 

a) BZT5 < 800 [mg O2/dm3], 

b) ChZTCr < 1500 [mg O2/dm3], 

c) Azot amonowy < 200 [mg NNH4/dm3], 

d) Fosfor ogólny < 30 [mg P/dm3], 

e) Zawiesiny ogólne < 500 [mg/dm3], 

f) pH < 9,5. 

2) 150,00 zł brutto za odbiór i transport 1 m3 nieczystości ciekłych o parametrach przekraczających wartości 
określone w pkt 1. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr VI/23/2019 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia 
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielonki. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Zielonki 

 
 

Mirosław Golanko 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), rada gminy ma obowiązek ustalić górne stawki opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za
gospodarowanie odpadami na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Określone w uchwale górne stawki opłat są najwyższymi stawkami, jakie podmioty
prowadzące działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, mogą umieścić w cenniku opłat za swoje
usługi. Rzeczywiste stawki opłat są określane w ramach indywidualnych umów pomiędzy
właścicielem nieruchomości, a podmiotem uprawnionym do prowadzenia działalności w zakresie
odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych.

W niniejszej uchwale zastosowano wyższe stawki, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane
i odbierane w sposób selektywny, stanowiące dwukrotność górnej stawki opłat za odbiór odpadów
komunalnych, które są zbierane w sposób selektywny.

Uchwała określa również górną stawkę opłaty za 1 m3 odbioru i transportu nieczystości
ciekłych z nieruchomości, zróżnicowaną w zależności od właściwości nieczystości ciekłych.

Wprowadzenie zróżnicowania górnej stawki za usługi w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w zależności od właściwości nieczystości
ciekłych podyktowane jest tym, że ścieki pochodzące ze zbiorników na nieczystości ciekłe czy też
osady z przydomowych oczyszczalni ścieków znacznie różnią się wielkościami i stężeniami
zanieczyszczeń. Zbyt długie odstępy pomiędzy opróżnianiem zbiorników powodują, że ścieki te są
często w stanie zagnitym, co ma ogromny wpływ na procesy oraz koszt oczyszczania.
Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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