
UCHWAŁA NR LXX/564/2022 
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 13 grudnia 2022 r. 

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 
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 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) - Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, 
co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się górną stawkę opłaty za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
rzecz Gminy Bystrzyca Kłodzka w wysokości 480,00 zł za 1m³.  

2. Ustala się górną stawkę opłaty podwyższonej za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
rzecz Gminy Bystrzyca Kłodzka w wysokości 960,00 zł za 1m³, w przypadku, gdy właściciel nieruchomości 
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

3. Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługę opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w wysokości 180,00 zł 
za 1m³. 

§ 2. Do cen wskazanych w § 1 dolicza się podatek od towarów i usług zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XLVIII/400/2021 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 października 
2021 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 5. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2023 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Artur Pokora 
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UZASADNIENIE 

 

Na podstawie art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) rada gminy obowiązana jest określić w drodze 
uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości, za usługi w zakresie: odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania i wywozu 
nieczystości ciekłych.  Przedmiotowa uchwała określa stawki maksymalne, które przedsiębiorca świadczący 
usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych, nie będzie mógł przekroczyć za wykonaną usługę. 

Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 7 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy, górne stawki opłat będą miały 
zastosowanie do decyzji w przypadku,  gdy właściciele nieruchomości, którzy są obowiązani do pozbywania 
się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani 
do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, nie posiadają umów                                                                                         
i dowodów uiszczania opłat za usługi opróżniania nieczystości ciekłych czy nie zawarli umów na odbiór 
odpadów komunalnych. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i zasadne. 
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