
UCHWAŁA NR XXXVIII/355/22 
RADY GMINY BOLESŁAWIEC 

z dnia 2 grudnia 2022 r. 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 
odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników 

w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości na 
terenie gminy Bolesławiec 

Na podstawie art. 7. ust. 1 pkt 1 i 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z art. 6 ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.), uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Ustala się górną stawkę opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy 
w wysokości 250,00 brutto zł za 1 m³. 

§ 2. Ustala się górną stawkę opłaty podwyższonej za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
rzecz gminy w wysokości 500,00 brutto zł za 1 m³, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku 
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

§ 3. Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługę opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w wysokości 100,00 zł 
brutto za 1 m³. 

§ 4. Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługę opróżniania 
osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości w wysokości 140,00 zł brutto za 1 m³. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIII/89/12 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie 
ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów 
komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy 
Bolesławiec (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2012 r., poz. 1059). 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Bogusław Uziej 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, rada określa w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu 
nieczystości ciekłych. 

Określenie górnej stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych dotyczy 
właścicieli nieruchomości, którzy nie mają obowiązku ponoszenia opłat na rzecz gminy, tj. właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, którzy w trybie 
art. 6c ust. 3a i 3b ustawy złożyli skuteczne  pisemne oświadczenie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi 
miasta o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę. Osoby 
te są zobowiązane do podpisania umowy z podmiotem odbierającym odpady. 

Określenie górnej stawki opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub 
osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy 
nie są objęci systemem kanalizacji zbiorczej. 

Górne stawki opłat stosowane są w przypadku konieczności zorganizowania przez gminę odbierania 
odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach 
przydomowych oczyszczalni ścieków od właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów z żadną firmą 
prowadzącą działalność w przedmiotowym zakresie na terenie gminy Bolesławiec, jak również 
nie posiadają dowodów płatności za ww. usługi, a o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy. Zgodnie 
z art. 6 ust. 7 ustawy wójt, burmistrz, prezydent miasta wydaje z urzędu decyzję, w której ustala obowiązek 
uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych z zastosowaniem górnych stawek. 

Wzrostu górnej stawki opłat za ww. usługi nie należy utożsamiać z podwyżką opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach 
przydomowych oczyszczalni ścieków. Rzeczywista wysokość opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za ww. usługi uzależniona jest od indywidualnej oferty danego przedsiębiorcy, świadczącego 
usługi na terenie gminy Bolesławiec w opisanym zakresie. Stawki te są maksymalnymi opłatami, których 
nie mogą przekroczyć wykonujący usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania 
zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 
gminy Bolesławiec. 

Aktualnie obowiązujące górne stawki opłat za ww. usługi określa uchwała z 2012 r. Mając na uwadze 
zmianę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wzrost cen świadczenia ww. usług 
koniecznym jest podjęcie niniejszej uchwały. 
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