
Uchwała Nr XXV/155/2021 
Rady Gminy Świedziebnia 
z dnia 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy 
pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 i poz. 1648) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 

pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych w wysokości 43,00 zł brutto za 1 m3. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/61/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie 

określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu 

nieruchomości nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7037). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Jarosław Cyrankowski 
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UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) rada gminy określa w drodze uchwały górne stawki opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości 

ciekłych. 

Górna stawka określona w przedmiotowej uchwale jest stawką maksymalną, jaką mogą stosować 

firmy świadczące usługi w zakresie odbioru nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie 

Gminy Świedziebnia. Przedsiębiorcy będą mogli regulować ceny świadczonych przez siebie usług na 

podstawie poniesionych kosztów, jednak nie będą mogły one przekroczyć górnej stawki opłaty określonej 

w uchwale. 

Proponowana górna stawka opłaty jest wynikiem rozeznania rynku w zakresie usług opróżniania 

zbiorników bezodpływowych. 

 

 Przewodniczący Rady 

  

Jarosław  Cyrankowski 
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