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UCHWAŁA NR .................... 

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. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych w wysokości: 

1) za jednokrotne odebranie odpadów komunalnych zebranych selektywnie z pojemnika o pojemności 110 – 
120 litrów – 35,00 zł; 

2) za jednokrotne odebranie odpadów komunalnych, zebranych selektywnie, z pojemnika o pojemności 
240 litrów – 70,00 zł; 

3) za jednokrotne odebranie odpadów komunalnych zebranych selektywnie z pojemnika o pojemności 
1100 litrów – 300,00 zł. 

§ 2. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi, o których mowa 
w § 1, w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób 
selektywny – opłata podwyższona w wysokości: 

1) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 110 – 
120 litrów – 70,00 zł; 

2) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 240 litrów 
– 140,00 zł; 

3) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 1100 litrów 
– 600,00 zł. 

§ 3. Określa się górną stawkę za niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zbierane w sposób 
selektywny w wysokości: 

1) za jednokrotne odebranie niesegregowanych ( zmieszanych) odpadów komunalnych z pojemnika 
o pojemności 7000 litrów – 600,00 zł/Mg; 

2) w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny – opłata podwyższona w wysokości 1 500,00 zł/Mg. 

§ 4. 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 – 17,20 zł; 

2) powyżej 10 km – 20,38 zł. 

§ 5. Do stawek określonych w paragrafach poprzedzających dolicza się obowiązujący podatek od towarów 
i usług (VAT). 

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

Id: 5C8889AF-4EFA-4F16-8D17-03B231E4C266. Projekt Strona 1



§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XIII/275/2014 Rady Gminy w  Świerczowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie 
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
obowiązujących na terenie Gminy Świerczów, zmieniona uchwałą Nr XIII/55/2015 Rady Gminy 
w Świerczowie z dnia 26 listopada 2015 r. oraz zmieniona uchwałą Nr VII/57/2019 Rady Gminy Świerczów 
z dnia 28 marca 2019 r. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Grzegorz Paduch 
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Uzasadnienie

W związku z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach Rada Gminy jest zobowiązana do określenia w drodze uchwały górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Górne stawki opłat są
stawkami maksymalnymi, jakie mogą pobierać przedsiębiorcy wpisani do rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych . Górne stawki są stosowane w przypadku, gdy właściciel
nieruchomości nie zawrze umowy na świadczenie usług w ww. zakresie. Rada Gmina uchwala wyższe
stawki, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Projektodawca: Wójt Gminy Świerczów

Sporządził/a: Michał Hnat
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