
UCHWAŁA NR XVII/150/2019
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz 

odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Staszów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.1)) oraz art. 6ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 2010) Rada 
Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 75,00 zł/m3.

§ 2. 

Określa się górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na rzecz gminy, w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny, w wysokości 220,00 zł/m3.

§ 3. 

Określa się górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na rzecz gminy, w przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny, w wysokości 350,00 zł/m3.

§ 4. 

Traci moc uchwała Nr XXI/160/07 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie 
ustalenia górnych stawek opłat w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych. 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 6. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
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§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Staszowie 

Ireneusz Kwiecjasz

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018r., poz. 1696;
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/150/2019

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 26 listopada 2019 r.

Rada Miejska w Staszowie uchwałą nr XV/128/2019 z dnia 23 września 2019 roku w sprawie utraty mocy 
obowiązującej uchwały Nr XXXII/307/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 grudnia 2012 roku 
w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz.Urz. Woj. Święt. z 2019r., poz. 
3760), od dnia 01.01.2020 roku wyłączyła ze zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania 
odpadami nieruchomości nie zamieszkałe, na których powstają odpady komunalne. W związku 
z powyższym, na mocy art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach Rada Miejska w Staszowie zobowiązana jest do podjęcia uchwały 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 odbioru odpadów 
komunalnych oraz do ustalenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych. Zgodnie z art. 6 ust. 4 cytowanej ustawy rada gminy określając stawki 
opłat, o których mowa w ust. 2, jest zobowiązana z mocy prawa zastosować wyższe stawki, jeżeli odpady 
komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Wysokość stawek opłat będących przedmiotem 
niniejszej uchwały może również zostać zróżnicowana przez Radę Miejską w zależności od gęstości 
zaludnienia na danym obszarze gminy oraz odpowiednio odległości od miejsca przetwarzania odpadów 
komunalnych, stacji zlewnej, a także właściwości nieczystości ciekłych (art.6 ust. 4a ustawy). 
W orzecznictwie sądowo-administracyjnym, wskazuje się, iż górna stawka opłat, o których mowa 
w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to w istocie 
maksymalna kwota jaką wyznaczyć może w charakterze ceny podmiot wykonujący usługę, a tym samym 
maksymalna kwota jaką uiścić musi, w razie jej ustalenia w takiej wysokości jako cenę, nabywca usługi. Tak 
rozumiana opłata (cena) uwzględnia podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie 
odrębnych przepisów sprzedaż towarów (usług) podlega obciążeniu takimi podatkami.’’ (m.in Wyrok 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 listopada 2018 r. VIII SA/Wa 558/18). 
Wysokość zaś należności wynikać będzie bowiem z umowy zawartej z konkretnym przedsiębiorcą 
zajmującym się odbieraniem odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych. Uchwała rady gminy 
w przedmiocie określenia górnych stawek opłat wyznacza jedynie sposób określenia ceny w umowie. Nie 
może być ona wyższa od tej określonej w uchwale; może natomiast być niższa. Górna stawka opłaty 
w istocie jest tożsama z maksymalną ceną. Mechanizm jej ustalania ma zaś służyć ochronie nabywcy usług 
przed wygórowanymi cenami, których mógłby żądać przedsiębiorca za swoje usługi ( patrz. - Wyrok WSA 
w Gorzowie Wlkp. z dnia 21-01-2016 syg. I SA/Go 439/15 ). Z uwagi na charakter norm prawnych 
zawartych w niniejszej uchwale stanowi ona akt prawa miejscowego. Do stanowienia aktów prawa 
miejscowego obowiązujących na obszarze gminy w myśl art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym, gminie przysługuje prawo na podstawie upoważnień ustawowych, zaś w myśl 
art. 18 ust.2 pkt 15 tej ustawy do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w sprawach 
zastrzeżonych ustawami. Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
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