
DRUK NR 12/XXVI

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 5 listopada 2020 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 opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

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

§ 1. 1. Określa się górne stawki opłaty za usługi odbierania odpadów komunalnych, ponoszonej 
przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Gryfino, w wysokości:

1) 300,00 zł/m3 - za odbiór odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny;

2) 600,00 zł/m3 - za odbiór odpadów, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2. Określa się górną stawkę opłaty za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych, ponoszononej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 
Gryfino, w wysokości 20,29 zł/m3  nieczystości ciekłych.

3. Stawki opłat określone w ust. 1-2 zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLV/502/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2009 r. 
w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009 r. poz. 59).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
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UZASADNIENIE

W związku z podjęciem w dniu 4 sierpnia 2020 r. przez Radę Miejską w Gryfinie Uchwały Nr

XXIII/187/20 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/227/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29

listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, istnieje

konieczność ustalenia 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. Właściciele ci będą

obowiązani do zawierania indywidualnych umów w zakresie odbioru odpadów komunalnych z

uprawnionymi podmiotami.

W pozostałym zakresie, w stosunku do uchylanej Uchwały Nr XLV/502/09 Rady Miejskiej w

Gryfinie z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez

właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy

Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009 r. poz. 59), przedmiotowa uchwała nie

dokonuje zmiany wysokości górnej stawki opłaty za usługi w zakresie opróżniania zbiorników

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Sporządził:

Mariusz Tarka
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