
UCHWAŁA NR XXXIII/249/2021 
RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 12 listopada 2021 r. 

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 odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rozdrażew. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. 2021 poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2021 poz. 888 ze zm.) Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala 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 
odbierania odpadów komunalnych w wysokości: 

1) worek przeznaczony do selektywnego zbierania odpadów komunalnych  – 20,00 zł brutto 

2) pojemnik o pojemności 120 litrów – 60,00 zł brutto 

3) pojemnik o pojemności 240 litrów – 120,00 zł brutto 

4) pojemnik o pojemności 1100 litrów – 270,00 zł brutto 

5) kontener o pojemności 7m³ -  850,00 zł brutto 

2. Ustala 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 odbierania 
odpadów komunalnych, jeśli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny 
w wysokości: 

1) pojemnik o pojemności 120 litrów – 120,00 zł brutto 

2) pojemnik o pojemności 240 litrów – 240,00 zł brutto 

3) pojemnik o pojemności 1100 litrów – 540,00 zł brutto 

4) kontener o pojemności 7m³ -  1.700,00 zł brutto 

§ 2. Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługę w zakresie  
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rozdrażew  
w wysokości: 

1) zbiorniki do 6m³ - 160,00 zł brutto za jednokrotne opróżnienie zbiornika bezodpływowego, 

2) zbiorniki do 10m³  - 210,00 zł brutto za jednokrotne opróżnienie zbiornika bezodpływowego. 

§ 3. Traci  moc  Uchwała  Nr  XI/77/2019  Rady  Gminy  Rozdrażew  z dnia 30 października 2019 r.                             
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 odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych  
i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rozdrażew  (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 5.11.2019 r., 
poz. 9117). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 
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§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2022r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wiesław Jankowski 
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Uzasadnienie 

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku                 
w gminach (Dz. U. z 2021r. poz. 888 z późn.zm.) Rada Gminy jest zobligowana do ustalenia 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 odbierania odpadów 
komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie 
gminy. 

Górne stawki określone w przedmiotowej uchwale są stawkami maksymalnymi, jakie mogą być 
stosowane przez właścicieli firm świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Ustalając ich wysokość wzięto 
pod uwagę informacje od podmiotów, które świadczą usługi w zakresie odbioru, transportu 
i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz od przedsiębiorstw świadczących usługi opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Rozdrażew. 

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

 Wójt Gminy 

  

Mariusz Dymarski 
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