
UCHWAŁA NR LXV/493/14
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 594 ze zmianami ), art. 3, art 6 ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednoloty Dz. U. 2013 r. poz. 1399 ze 
zmianami ) Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu miasta Kościerzyna 
za usługi świadczone przez podmioty posiadające zezwolenie Burmistrza Miasta Kościerzyna, w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w wysokości: 

- 25,00 zł + VAT za 1m3 - dla nieczystości ciekłych o stężeniu ChZT ≤ 4.500 mg/dm3, charakterystycznym dla 
regularnie opróżnianych zbiorników bezodpływowych. 

- 60,00 zł + VAT za 1m3 - dla nieczystości ciekłych o stężeniu ChZT > 4.500 mg/dm3, charakterystycznym  dla 
nieregularnie opróżnianych zbiorników bezodpływowych. 

§ 2. Stawki opłat corocznie od 1 stycznia podlegają zmianie uwzgledniającej obowiązujący w danym roku 
wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta

Piotr Słomiński
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Uzasadnienie
W związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaistniała konieczność uchwalenia

odrębnego dokumentu określającego górną stawkę opłaty za usługi w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach z 13 września 1996 r. (tekst jednolityDz. U. z 2013 r. poz. 1399 z poźn.zm.).
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