
Projekt 
 
z dnia  11 stycznia 2023 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE 

z dnia .................... 2023 r. 

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

w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.), uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się górne stawki opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na rzecz gminy w następujących wysokościach: 

1) za odbiór odpadów komunalnych, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

a) 30,00 zł za pojemnik 110 dm3,  

b) 34,00 zł za pojemnik 120 dm3,  

c) 46,00 zł za pojemnik 240 dm3,  

d) 130,00 zł za pojemnik 1100 dm3,  

e) 370,00 zł za kontener KP-7, 

f) 18,00 zł za worek; 

2) za odbiór odpadów komunalnych, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

a) 70,00 zł za pojemnik 110 dm3,  

b) 80,00 zł za pojemnik 120 dm3, 

c) 110,00 zł za pojemnik 240 dm3, 

d) 320,00 zł za pojemnik 1100  dm3, 

e) 1100,00 zł za kontener  KP-7, 

f) 43,00 zł za worek. 

§ 2. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków 
i transportu tych nieczystości ciekłych w wysokości 60,00 zł za m3. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa. 

§ 4. Traci moc Uchwała nr X/85/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie 
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. 
Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r. poz. 4532). 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Anna Naja 
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Uzasadnienie 

 Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1549), rada gminy w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia 
w życie niniejszej ustawy dostosuje uchwałę podjętą na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2 do 
zmian wynikających z niniejszej ustawy. Art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) wskazuje, iż rada gminy określa w drodze 
uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi, o których mowa 
w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy. Niniejsza uchwała ma na celu doprecyzowanie zapisów określając górne 
stawki opłat za usługi w zakresie opróżniania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz 
osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych od 
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Hrubieszów. Przedmiotowa uchwała określa stawki 
maksymalne, które podmiot świadczący usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
rzecz Gminy oraz posiadający zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników 
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, jakich nie będzie mógł 
przekroczyć za wykonaną usługę. 

 Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 Imię i nazwisko, stanowisko Data Podpis 
Sporządził (a): ANNA FRĄCZEK 

Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska 

  

Sprawdzono pod względem formalno - 
prawnym: 

MARIOLA SADOWSKA 
radca prawny Urzędu 

  

Uzgodniono pod względem 
merytorycznym z naczelnikami wydziałów 
lub kierownikami jednostek 
organizacyjnych, których zadań dotyczy 
lub może dotyczyć treść aktu: 

   

Sprawdzono pod względem redakcyjnym: MONIKA PODOLAK 
Sekretarz Miasta 

  

Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt 
aktu związany jest z koniecznością 
wydatkowania środków z budżetu): 

   

Zatwierdzono przez Burmistrza: MARTA MAJEWSKA 
Burmistrz Miasta 
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