
Projekt Prezydenta Miasta 

z dnia 15.05.2020 r. 

Uchwała ............................ 

 Rady Miejskiej w   Tczewie  

z dnia ………………………. 
 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli  

nieruchomości za usługi odbioru nieczystości ciekłych oraz odbierania 

odpadów komunalnych z nieruchomości nie objętych gminnym systemem 

gospodarki odpadami na terenie Gminy Miejskiej Tczew.  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. 2020 poz. 713 .), art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września  1996 r.   o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2010 z późn. zm.) po zasięgnięciu 

opinii Komisji Finansowo – Budżetowej oraz Komisji Polityki Gospodarczej – Rada Miejska  

w Tczewie  

 

uchwala, co następuje 

 

§ 1 

 

1)  Za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości,  którzy nie 

są obowiązani do ponoszenia opłat  za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na rzecz Gminy Miejskiej  Tczew ustala się górną stawkę                  

w wysokości 340,00 zł/m
3  

jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny.  

2)  Stawka podwyższona, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny wynosi 680,00 zł/m
3
  

 

§ 2 

 

Za pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych ustala się 

górną stawkę w wysokości 25,00 zł/m
3
 

 
§ 3 

 
Górne stawki opłat określone są stawkami brutto (zawierają podatek od 

towarów i usług).  

 

§ 4 

 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

 

§ 5 

 
Traci moc uchwała XXXIII/269/2013,  Rady Miejskiej w   Tczewie z dnia 27 czerwca 

2013 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów 

komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieruchomości   

(Dz. Urz.  Woj. Pomorskiego 2013 r.  poz.2964) 

 

§ 6 

 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego. 

 

                                                                                               Przewodniczący  

                                                                                            Rady Miejskiej w Tczewie 
Wytworzyła: 

Iwona Base                      Zenon Drewa 



 

 

UZASADNIENIE 

 

Ustawa  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie                      

(Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) art. 6 ust. 2 zobowiązała Radę Gminy do określenia                     

w drodze uchwały górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 

świadczenie usługi odbierania nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy . 

 

Zgodnie z ar. 6 ust. 4 w/w ustawy Rada Gminy określając górne stawki opłat, stosuje wyższe 

stawki, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane  w sposób selektywny.  Górne 

stawki opłat są stawkami maksymalnymi, jakie mogą pobierać od właścicieli nieruchomości, 

przedsiębiorcy posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej, bądź posiadają 

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych                 

i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Tczew. 

 

Górne stawki są stosowane również w przypadku, gdy właściciel nieruchomości 

niezamieszkałych nie zawrze umowy na świadczenie usług w w/w zakresie. W tym 

przypadku Gmina zobowiązana jest zorganizować od tych właścicieli zastępczy odbiór 

odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych. Opłata wyliczana jest na podstawie 

uchwalonej górnej stawki opłaty. Decyzja wydawana jest na okres 1 roku i nadaje się jej 

rygor natychmiastowej wykonalności. Uiszczane opłaty stanowią dochód budżetu Gminy                     

i podlegają ściąganiu w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa.  

                    

Górne stawki są to ceny maksymalne które mają służyć ochronie nabywcy usługi przed 

wygórowanymi cenami, których mógłby żądać przedsiębiorca za swoje usługi. 

 

Opłatę skalkulowano biorąc pod uwagę koszty zbierania i transportu odpadów, przetwarzania 

odpadów oraz koszty administrowania wykonania zastępczego (koszty upomnienia wysyłki 

wezwań, wydania decyzji).  

 

 

Z-ca Prezydenta Miasta 

     

     Adam Burczyk 


