
UCHWAŁA NR XXVIII/278/2012
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 
za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

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 2012 r. poz. 391), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za 
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz za usługi opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, w wysokości brutto: 

1) odbieranie odpadów komunalnych – 110,00 zł/m3, z zastrzeżeniem ust. 2; 

2) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - 35,00 zł/m3. 

2. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 
górne stawki opłat za usługi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wynoszą brutto 80,00 zł/m3. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drawsku 

Pomorskim 

mgr Czesław Faliński
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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, rada gminy zobowiązana jest określić w drodze uchwały, górne 
stawki opłat za usługi polegające na zbieraniu odpadów komunalnych oraz opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy 

Zapis art. 6c ust. 1 wyżej przywołanej ustawy stanowi, iż gminy z mocy prawa 
zobowiązane zostały do odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy. Natomiast w odniesieniu do nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - rada gminy może, (lecz nie 
musi) postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych. Ww. ustawa zobowiązuje radę 
gminy do określenia niższych stawek opłat za usługi polegające na zbieraniu odpadów 
komunalnych, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

Stawki zawarte w niniejszej uchwale zostały poddane stosownej analizie rynkowej, 
a podmioty gospodarcze działające w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych 
oraz opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 
terenie gminy Drawsko Pomorskie zobowiązane są do stosowania opłat nie wyższych niż 
ustalone w niniejszej uchwale. 
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