
UCHWAŁA NR XV/139/2012 
RADY GMINY KROTOSZYCE  

z dnia 28 grudnia 2012 r. 
 
 

w sprawie 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. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 i ust. 4 
ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 
2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), Rada Gminy Krotoszyce uchwala co następuje 

 
§§§§ 1 

 
Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w 
zakresie: 
1) odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych wraz z unieszkodliwianiem w wysokości 
140,00 zł/m3; 
2) odbioru odpadów komunalnych zbieranych i odbierane w sposób selektywny wraz z 
unieszkodliwianiem w wysokości 90,00 zł/m3; 
3) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu 
zlewnego w wysokości 45,00 zł/m3. 
 

§§§§ 2 
 
 Do stawek opłat określonych w §1 dolicza się podatek VAT w ustawowej wysokości. 
 

§§§§ 3 
 
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krotoszyce. 
 

§§§§ 4 
 
 Traci moc uchwała Nr XXIV/146/09 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 06 listopada 2009r. w 
sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na 
terenie Gminy Krotoszyce. 
 

§§§§ 5 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.  

 
 
 

 



 
Uzasadnienie 

 
Zgodnie z art 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 2008 z poźn. zm.), Rada Gminy określa w drodze uchwały 
stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych. Stawki są stawkami 
maksymalnymi, których przedsiębiorca świadczący usługi w ww zakresie nie może 
przekroczyć. 
Na wysokość stawek opłat za unieszkodliwianie odpadów komunalnych składają się koszty 
zbiorki odpadów i ich transport na składowisko, koszty składowania odpadów na 
składowisku, opłaty za korzystanie ze składowiska, podatek VAT, koszty związane ze 
segregacją odpadów. 
Na wysokość stawek opłat za unieszkodliwianie odpadów komunalnych wpływają przede 
wszystkim czynniki zewnętrzne, czyli wzrost cen zakupu paliw, zmian w podatkach od 
nieruchomości, wzrost kosztów związanych ze serwisowaniem sprzętu i wzrost średniego 
wynagrodzenia. 
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie ww uchwały jest uzasadnione.. 
 


