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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM 

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

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, zm. poz. 1834) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r. poz. 888, zm.  poz. 1648, zm. poz. 2151; 
z 2020 r. poz. 2320) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani 
do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych, zbieranych i odbieranych w sposób selektywny w wysokości: 

1) z pojemnika lub worka 120 l – 24,94 zł brutto za pojemnik lub worek; 

2) z pojemnika 240 l – 49,88 zł brutto za pojemnik; 

3) z pojemnika 1100 l – 228,61 zł brutto za pojemnik. 

§ 2. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani 
do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi odbioru odpadów 
komunalnych, w przypadku gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości: 

1) z pojemnika lub worka 120 l – 49,88 zł brutto za pojemnik lub worek; 

2) z pojemnika 240 l – 99,76 zł brutto za pojemnik; 

3) z pojemnika 1100 l – 457,22 zł brutto za pojemnik. 

§ 3. Ustala się górną stawkę opłaty w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych w wysokości 38 zł brutto za 1 m³. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego. 

§ 5. Traci moc Uchwała nr XXXIX/333/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 listopada 
2009 r. 

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

Opracował: 
Wydz. GK 

Przedkłada: 
Burmistrz Lewina Brzeskiego 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada 
gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat, które mogą być stosowane wobec właścicieli, którzy 
nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi 
odbioru odpadów oraz górne stawki opłat za usługi odbioru z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych 
gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych i transportu tych nieczystości do stacji zlewnych. Rada gminy 
określając ww. opłaty stosuje niższe stawki jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny. 

Ustalenie na takim poziomie wysokości górnej stawki opłat nie utrudni swobodnej konkurencji na rynku, a z 
drugiej strony uniemożliwi zawyżanie cen  za ww. usługi, w przypadku braku działania na terenie Gminy 
Lewin Brzeski konkurencyjnych firm. Z uwagi na  powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 
Górne stawki opłat są także maksymalnymi stawkami, które mogą być zastosowane w przypadku wydawanej 
decyzji w sprawie wykonywania zastępczego odbioru odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych 
względem właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli wymaganej umowy na odbiór odpadów komunalnych 
lub odbiór nieczystości ciekłych z terenu swojej nieruchomości. Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej 
uchwały jest zasadne. 
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