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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia .................... 2020 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XIV/131/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 20 lutego 2020 r.   w sprawie 
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości  za usługi w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Świerczów 

Na podstawie art. 6 ust. 2 i ust. 4, ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r.  poz. 2010 z późn. zm.1)) Rada Gminy Świerczów uchwala, 
co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XIV/131/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie określenia 
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości  za usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących 
na terenie Gminy Świerczów zmienia się § 4, który otrzymuje brzmienie „Określa się górne stawki opłat 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych – za 1m³: 

1) do 10 km – 18,75 zł, 

2) powyżej 10 km – 22,22 zł.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1579. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3C57723C-66FE-492E-96FB-999C9BF5B260. projekt Strona 1



Uzasadnienie

Wzrost opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wynika ze wzrostu kosztów związanych
min. z  kosztem odbioru ścieków na oczyszczalni ścieków ok.10% – za 1m³: Wniosek złożyła firma
obsługująca Gmine Świerczów – Usługi Transportowe Wiesław Cichoń.

Projektodawca: Wójt Gminy Świerczów

Sporządził/a: Michał Hnat
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