
UCHWAŁA NR LVIII/356/2022 
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU 

z dnia 22 lutego 2022 r. 

w sprawie określania górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Określa się górną stawkę opłaty za usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Drezdenko, 
w wysokości 60,00 zł brutto z 1 m3. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr LXII/539/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 czerwca 2018 r. 
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku 

 
 

Mariusz Suchecki 
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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 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) rada gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat 
ponoszonych przez właścicieli za usługi, o których mowa w ust. 1 (m.in. opłat w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych)  

Celem podjęcia przedmiotowej uchwały jest uaktualnienie maksymalnej stawki opłaty za usługi w 
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, która wynosi obecnie 
36 zł brutto za m3. 

Właściciele nieruchomości korzystając z usług różnych przedsiębiorców będą ponosić z ww. tytułu 
opłaty nie różniące się od siebie w znaczący sposób, przy jednoczesnym zachowaniu jakości świadczonych 
usług. Dany przedsiębiorca może regulować ceny świadczonych przez siebie usług na podstawie 
poniesionych kosztów, jednak nie może on przekroczyć górnej stawki opłaty określonej w uchwale. 
Jednocześnie, ustalenie na takim poziomie wysokości górnej stawki opłaty nie utrudni swobodnej 
konkurencji na rynku, a z drugiej strony uniemożliwi zawyżanie cen za ww. usługę. 
 

Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
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