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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gogolin 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 i 583) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2021 r. poz.888, 1648 i 2320, z 2022 r. poz. 1648 i 2151) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Określa się górną stawkę opłaty w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych w wysokości 35,00 zł za 1m3 nieczystości ciekłych. 

§ 2. Stawka opłaty, o której mowa w § 1 zawiera podatek VAT. 

§ 3. Traci moc uchwała nr IV/20/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie 
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych na terenie 
gminy Gogolin (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r. poz. 7). 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Gogolinie 

 
Piotr  Czok 

 

Id: FD49512E-873D-4019-A36C-E4599A3ACABA. Projekt Strona 1



 
Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2021 r. poz.888, poz. 1648, poz. 2320, z 2022 r. poz. 1648, poz. 2151) Rada gminy określa, w drodze 
uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu 
nieruchomości nieczystości ciekłych, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych. 

Rada Miejska w Gogolinie podjęła uchwałę nr IV/20/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia 
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych na 
terenie gminy Gogolin (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r. poz. 7), w której określono górną stawkę opłaty 
ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości 
ciekłych, za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 
30,23 zł za 1m3 nieczystości ciekłych.  

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie, świadczące usługę 
w powyższym zakresie na terenie Gminy Gogolin, biorąc pod uwagę, że od 7 lat przedmiotowa stawka 
nie uległa zmianie, a koszt wykonania usługi ponoszony przez jego wykonawcę znacznie wzrósł wskazało, że 
górna stawka opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie 
Gminy Gogolin winna zostać zaktualizowana i wynosić 35,00zł za 1m3. 

Biorąc pod uwagę powyższe, zmiana wysokości górnej stawki opłaty w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu, jest uzasadniona. 

W związku z przystąpieniem od 1 stycznia 2022 r. Gminy Gogolin do Związku Międzygminnego "Czysty 
Region", Związek Międzygminny zgodnie z § 6 pkt. 7b przyjętego Statutu (Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego z 2008r. Nr 52, poz. 1707, z 2010r. Nr 8, poz.129, z 2011r. Nr 107, poz.1306, z 2012r. poz. 995, 
z 2015r. poz.2070, z 2019 r. poz. 1102, z 2020 r., poz. 2837, z 2021 r. poz. 2002, poz. 2184), zobowiązany jest 
do podejmowania uchwał określających górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 
usługi, o których mowa w art. 6 ust. 1 przywołanej powyżej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. Dlatego też, podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie 
gminy Gogolin, nie leży już w kompetencji Rady Miejskiej w Gogolinie i zostały uchwalone przez Związek 
Międzygminny "Czysty Region". 
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