
UCHWAŁA NR LXII/389/2023 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 31 stycznia 2023 r. 

w sprawie określenia górnych stawek opłat od właścicieli nieruchomości 
za usługi w zakresie: 

- opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników instalacji 
przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, 

- odbierania odpadów komunalnych. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 6 ust. 2, 4 i 4a 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), Rada Gminy Kawęczyn uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub 
osadników instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu 
nieczystości ciekłych z terenu Gminy Kawęczyn w podziale na: 

1. Nieczystości ciekłe przemysłowe: 

1) pochodzące ze zbiorników bezodpływowych w wysokości 150,00 zł brutto za 
1m3, 

2. Nieczystości ciekłe bytowe: 

1) pochodzące ze zbiorników bezodpływowych w wysokości 50,00 zł brutto za 
1m3, 

2) pochodzące z przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 180 zł brutto 
za 1m³, 

§ 2. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie: 

1) odbierania odpadów komunalnych, jeżeli odpady zbierane i odbierane są 
w sposób selektywny w wysokości 130,00 zł brutto za 1m³ odpadów 
komunalnych, 

2) odbierania odpadów komunalnych, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny w wysokości 260,00 zł brutto za 1m³ odpadów 
komunalnych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kawęczyn. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy Kawęczyn 

 
 

Piotr Gebler 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR LXII/389/2023 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 31 stycznia 2023 r. 

w sprawie określenia górnych stawek opłat od właścicieli nieruchomości za 
usługi w zakresie: 
- opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników instalacji 
przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, 
- odbierania odpadów komunalnych. 
 

Stosownie do art. 6 ust. 2, 4 i 4a Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.) Rada Gminy Kawęczyn 
ustala w drodze uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 
za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników instalacji przydomowych 
oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych. Wprowadzenie uchwały ma na celu 
dostosowanie się do wymogów znowelizowanej ustawy oraz do aktualnych cen 
rynkowych. 
 Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.) rada gminy określa w drodze 
uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są 
zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz 
gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Właściciele tych 
nieruchomości są zobowiązani do podpisania umowy z przedsiębiorcą odbierającym 
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanym do rejestru działalności 
regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ww. ustawy.  
 Górne stawki określone w przedmiotowej uchwale są stawkami maksymalnymi, jakie 
mogą stosować firmy świadczące usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady na terenie 
Gminy Kawęczyn. Przedsiębiorcy mogą ustalać ceny za wykonane usługi we własnym 
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zakresie, jednak ich poziom nie może przekroczyć górnych stawek opłat określonych przez 
Radę Gminy w uchwale.  
 Uchwała stanowi zachętę do selektywnego gromadzenia odpadów, gdyż 
proponowana górna stawka za usługi w zakresie odbioru zmieszanych 
(niesegregowanych) odpadów komunalnych została ustalona na poziomie dwukrotnie 
wyższym, niż stawka za usługi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i transportowane w 
sposób selektywny. Celem takiego uregulowania jest promowanie selektywnej zbiórki 
odpadów i ma umocowanie w treści przepisu art. 6 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym rada 
gminy określając stawki opłat, o których mowa w ust. 2, stosuje wyższe stawki, jeżeli 
odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.  
 Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają 
się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych określone w przedmiotowej uchwale 
są stawkami maksymalnymi, jakie mogą stosować firmy świadczące te usługi.  
Przedsiębiorcy będą mogli regulować ceny świadczonych przez siebie usług na podstawie 
poniesionych kosztów, jednak nie będą mogły one przekroczyć górnych stawek opłat 
określonych w uchwale. Proponowane górne stawki opłat są wynikiem rozeznania rynku w 
zakresie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych.  
 Przy ustalaniu stawek wzięto również pod uwagę rosnące ceny zakupu paliwa, wzrost 
kosztów akcyzy na olej napędowy, wzrost kosztów zatrudnienia i zaplecza technicznego, 
wzrost kosztów transportu i zagospodarowania odpadów przez instalację komunalną. Z 
kolei na wzrost cen zagospodarowania odpadów wpłynęło nałożenie na instalacje 
komunalne kolejnych wymogów ustawowych mających na celu uszczelnienie systemu oraz 
eliminację nieprawidłowości w gospodarce odpadowej. Kolejnym czynnikiem 
kosztogennym był wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska, tzw. opłaty 
marszałkowskiej, której wysokość określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 
grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 2490 ze zm.). Zgodnie z dokumentem stawka dla odpadów 
niesegregowanych (zmieszanych) [kod 20 03 01] od 2020 r. wynosi 270 zł za tonę 
zdeponowanego odpadu. Dla porównania – w 2017 roku stawka ta wynosiła 120,76 zł. 
  
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
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