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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

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

w sprawie zmiany uchwały określającej górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, 
którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy 

nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy 

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 2023 r. poz. 40) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 132/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia 
górnej stawki opłat ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości 
nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się 
z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub 
osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych: 

1) 15,00 zł za 1 m3 - przy odległości do 10 km od stacji zlewnej; 

2) 22,00 zł za 1m3 - przy odległości powyżej 10 km od stacji zlewnej.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia. 

 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Jacek Ochędzan 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada 
gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości m.in. za usługi 
związane z pozbywaniem się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych. W związku ze zmianą definicji 
nieczystości ciekłych, przez które obecnie rozumie się, oprócz ścieków gromadzonych w zbiornikach 
bezodpływowych, także ścieki gromadzone w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, 
zachodzi konieczność dostosowania zapisów dotychczas obowiązującej uchwały do aktualnego brzmienia ustawy 
o u.c.p.g. Mając powyższa na uwadze, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 

Projektodawca: Burmistrz 
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