UCHWAŁA NR 254/21
RADY GMINY ZGORZELEC
z dnia 27 września 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 116/2012 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie
ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372). oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888).,
Rada Gminy Zgorzelec uchwala:
§ 1.
W uchwale nr 116/2012 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia górnych
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na
terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych wprowadza się następujące zmiany:
§ 2 otrzymuje brzmienie: "Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości na
terenie Gminy Zgorzelec za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych w wysokości 80,00 zł netto/m3.".
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5C4C66F5-D03A-4D5D-90A0-B82B648B0CFB. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie
W związku ze zwiększeniem ceny za odbiór i oczyszczanie nieczystości ciekłych bytowych i
przemysłowych dowożonych wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej w Jędrzychowicach, wzrostem cen
paliw, kosztów związanych z eksploatacją samochodu oraz zwiększeniem minimalnego wynagrodzenia za
pracę, należało zaktualizować górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Stacja zlewna w
Jędrzychowicach jest jedyną stacją zlewną w okolicy, która technicznie jest w stanie odebrać i oczyścić
nieczystości ciekłe przywożone wozami asenizacyjnymi z terenu Gminy Zgorzelec. Stawka odbioru i
oczyszczenia jednego m3 nieczystości ciekłych na stacji zlewnej w Jędrzychowicach do 30.09.2021 r. wynosiła
12,50 zł netto, natomiast od dnia 01.10.2021 r. będzie wynosić 34,43 zł netto. Aby odbiór nieczystości ciekłych
z nieruchomości był opłacalny dla firm oraz następował w sposób ciągły, należało podjąć uchwałę w
przedmiocie zwiększenia stawki za wykonanie usługi wywozu nieczystości ciekłych.
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