
UCHWAŁA NR XXV/188/20 
RADY GMINY NOWE OSTROWY 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się górną stawkę opłaty za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, którzy na mocy odrębnej uchwały nie są obowiązani do ponoszenia opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Nowe Ostrowy, a odpady komunalne są 
zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 200,00 zł za 1 m3. 

2. Ustala się górną stawkę opłaty za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, którzy na mocy odrębnej uchwały nie są obowiązani do ponoszenia opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Nowe Ostrowy, a odpady komunalne są 
zbierane i odbierane w sposób nieselektywny, w wysokości 400,00 zł za 1 m3. 

§ 2. Ustala się górną stawkę opłaty za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 50,00 zł za 1 m3. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy. 

§ 4. Traci moc uchwała nr X/74/2015 Rady Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 19 czerwca 2015 r. 
w sprawie ustalenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 
usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, 
poz. 2803). 

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

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy, w drodze
uchwały, określa górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają
się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są
obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, a
pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązała radę gminy do
ustalenia wyższych stawek, jeśli odpady komunalne na terenie nieruchomości nie są zbierane i
odbierane w sposób selektywny. Zmiana ta wprowadziła obowiązek selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych, natomiast jego niewykonanie będzie skutkować ponoszeniem wyższych opłat. W
uchwale uwzględniono wymogi ustawowe określając wyższą stawkę, jeżeli odpady komunalne nie są
zbierane w sposób selektywny.

Rada Gminy określając górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w
zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych uwzględniła koszty, które aktualnie obowiązują na rynku związanym z odbiorem
odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych, a także koszty związane z ich transportem do
odpowiednich miejsc unieszkodliwiania oraz prawidłowym sposobem ich zagospodarowania.

Biorąc powyższe pod uwagę uznaje się za zasadne podjęcie przedmiotowej uchwały.
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