
UCHWAŁA NR LVI/324/2023 
RADY GMINY BOROWIE 

z dnia 27 lutego 2023 r. 

w sprawie określenia górnych stawek 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 oraz górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu 

nieczystości ciekłych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późń. zm.) w związku z art. 6 ust.2 i ust.4 ustawy z dnia 13 września 
1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519) Rada Gminy Borowie 
uchwala, co następuje : 

§ 1. 1. Ustala górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do 
ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi odbierania odpadów 
komunalnych, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 85 zł za 1 m³. 

2. Ustala górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do 
ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi odbierania odpadów 
komunalnych, jeżeli nie są one zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 340 zł za 1 m³. 

3. Ustala górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżnienia 
zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu 
nieczystości ciekłych do stacji zlewnych w wysokości 55 zł za 1 m³. 

4. Stawki opłat, o których mowa w ust. 1-3 zawierają podatek od towarów i usług VAT wg obowiązujących 
stawek. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Alicja Szaniawska 
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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) 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 Borowie. 
 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. 
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