
Uchwała Nr XXI/153/08 

Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 24 kwietnia 2008 roku 

 

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy 

nie zawarli umów  na usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania 

zbiorników bezodpływowych. 

 

 Na podstawie  art.6 ust.2 i 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 Miasta Drezdenka 

uchwala, co następuje: 

 

§1 

1. Ustala się górne stawki opłat za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych i opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wymienione w  załączniku nr 1 do 

niniejszej uchwały 

 

§2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko. 

 

§3 Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości 

zobowiązany jest do zawarcia umowy z podmiotem posiadającym zezwolenie burmistrza na 

świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub 

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie udokumentuje korzystania z usług, o 

których mowa wyżej, przez okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za takie usługi Gmina 

zobowiązana jest zorganizować odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych z terenu nieruchomości.  

W takim przypadku Burmistrz wydaje właścicielowi  nieruchomości decyzję z urzędu w 

której ustala : 

a) obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych, 

b) wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem stawek, 

c) terminy uiszczania opłat 

d) sposób i terminy udostępniania urządzeń lub zbiorników w celu ich opróżnienia. 

Decyzja wydawana jest na okres 1 roku. Decyzji Burmistrz nadaje rygor natychmiastowej 

wykonalności.   W przypadku, gdy właściciel, co najmniej 3 miesiące przed upływem daty jej 

obowiązania, nie przedstawi umowy, wydawana jest kolejna decyzja, przedłużająca ważność 

dotychczasowej. Opłaty uiszczane na mocy tej decyzji stanowią przychód gminnego funduszu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej i podlegają ściąganiu w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 roku Ordynacja podatkowa. 

Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych ustalono w oparciu o przedstawione przez firmy kalkulacje , które świadczą 

w w/w zakresie usługi.  

Na podstawie art.6 ust.2 ustawy  z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości                 

i porządku w gminach Rada Gminy jest obowiązana  uchwalić  górne stawki opłat dla właścicieli 

nieruchomości, którzy nie zawarli umów na usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.  

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest zasadne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XXI/153/08 

Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 24 kwietnia 2008 roku 

 

                                                                                          

§1 Odbieranie odpadów komunalnych z terenu miasta  

1.za opróżnianie 1-go pojemnika o pojemności 110l ,120l  

a)1 raz w tygodniu 6,00zł                          

b)2 razy w miesiącu 12,00zł   

c)1 raz w miesiącu 6,00zł       

2.za opróżnianie 1-go pojemnika o pojemności 240l 

a)1 raz w tygodniu 10,50zł                                                   

b)2 razy w miesiącu 21,00zł 

c)jeden raz w miesiącu 10,50zł       

3.za opróżnianie 1-go pojemnika o pojemności 1100l 

a)1 raz w tygodniu 63,00zł         

b)2 razy w miesiącu 125,00zł       

c)1 raz w miesiącu 63,00zł                            

d)za odbieranie odpadów wielkogabarytowych 57,00zł/m3           

e)za odbieranie odpadów remontowych 57,00zł/m3        

f)za odbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego 0,20 zł/kg        

 

4.Opłata za dzierżawę pojemnika teren miasta i gminy 

a)dzierżawę pojemnika 110l 6,00zł                                           

b)dzierżawę pojemnika 240l 7,00zł                                                       

c)dzierżawę pojemnika 1100l 18,00zł                                         

§2 Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy o zabudowie zwartej (Bagniewo, Trzebicz, 

Trzebicz Nowy, Goszczanowo, Goszczanowiec, Goszczanówko,  Karwin, Klesno, Niegosław, 

Lipno, Lipno- Tuczępy, Lubiatów, Lubiewo, Zagórze, Modropole, Górzyska, Drawiny, Osów, 

Przeborowo, Stare Bielice, Zielątkowo)  

1.za opróżnianie 1-go pojemnika o pojemności 110l ,120l  

a)1 raz w tygodniu   8,00zł                                                                    

b)2 razy w miesiącu 16,00zł                      

c)1 raz w miesiącu  8,00zł           

2.za opróżnianie 1-go pojemnika o pojemności 240l 

a)1 raz w tygodniu 16,00zł       

b)2 razy w miesiącu 32,00zł       

c)jeden raz w miesiącu 16,00zł          

3.za opróżnianie 1-go pojemnika o pojemności 1100l 

a)1 raz w tygodniu 63,00zł       

b)2 razy w miesiącu 125,00zł       

c)1 raz w miesiącu 63,00zł             

d)za odbieranie odpadów wielkogabarytowych 57zł/m3 

e)za odbieranie odpadów remontowych 57,00zł/m3 

f)za odbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego 0,20zł/kg      

 

§3Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy o zabudowie rozproszonej (Czartowo, 

Grotów, Kosin, Marzenin, Rąpin, Gościm) 

1.za opróżnianie 1-go pojemnika o pojemności 110l ,120l  

a)1 raz w tygodniu 9,00zł       

b)2 razy w miesiącu 18,00zł       

c)1 raz w miesiącu 9,00zł             

2.za opróżnianie 1-go pojemnika o pojemności 240l 

a)1 raz w tygodniu 18,00zł       

b)2 razy w miesiącu 35,00zł       

c)jeden raz w miesiącu 18,00zł           



3.za opróżnianie 1-go pojemnika o pojemności 1100l 

a)1 raz w tygodniu 63,00zł 

b)2 razy w miesiącu 125,00zł 

c)1 raz w miesiącu 63,00zł    

d)za odbieranie odpadów wielkogabarytowych 57,00zł/m3 

e)za odbieranie odpadów remontowych 57,00zł/m3 

f)za odbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego 0,20zł/kg 

 

 

§4Odbieranie odpadów komunalnych z budynków wielorodzinnych  

1. Dla budynków wielorodzinnych, w uzasadnionym przypadku, za który uważa się brak 

możliwości   ustawienia pojemnika przypisanego do zabudowanej nieruchomości, ustala się 

stawkę opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w wysokości: 8,00 

zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość na miesiąc 

§5Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 

a)opróżnianie zbiornika bezodpływowego na terenie miasta 12,50zł/m3  

b)opróżnianie zbiornika bezodpływowego na terenie gminy 12,50zł/m3 

c)do wywozu nieczystości ciekłych na odległość ponad 2km od stacji zlewnej, miasta Drezdenka 

doliczona będzie opłata w wysokości 2,30 zł za każdy dodatkowy kilometr  

§6 Powyższe stawki są stawkami netto, do których dolicza się podatek od towarów i usług VAT, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami 


