UCHWAŁA NR XXIX/405/2013
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE
z dnia 8 marca 2013 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy
Wieliczka za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników
bezodpływowych 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 (tj.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 4, ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj.: Dz. U.
z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje:
§ 1.
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 odbieranie niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych w następujących wysokościach:
1) za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności do 120 l - 40,00 zł netto,
2) za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 120 l do 240 l - 80,00 zł netto,
3) za jednorazowe opróżnienie pojemnika/kontenera o pojemności powyżej 240 l do 360 l - 120,00 zł netto,
4) za jednorazowe opróżnienie pojemnika/kontenera o pojemności powyżej 360 l do 770 l - 240,00 zł netto,
5) za jednorazowe opróżnienie kontenera o pojemności powyżej 770 l do 1100 l - 360,00 zł netto,
6) za jednorazowe opróżnienie kontenera o pojemności powyżej 1100 l do 2200 l - 700,00 zł netto,
7) za jednorazowe opróżnienie kontenera o pojemności powyżej 2200 l - 700,00 zł netto + 40,00zł za każde
rozpoczęte 120 l kontenera.
2. Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, górną stawkę opłat określoną w ust.1
pomniejsza się o 15%.
3. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w wysokości 25,00 zł netto/m3.
§ 2.
Do opłat podanych w § 1. zostaje doliczony podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (tj.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
§ 3.
Traci moc uchwała Nr VI/80/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Wieliczka za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka.
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§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. po uprzednim jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/405/2013
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 8 marca 2013 r.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości, którzy
pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są
obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy, na których powstają odpady, szczegółowe zasady pozbywania
się zebranych na terenie nieruchomości odpadów.
Właściciele nieruchomości obowiązani są do udokumentowania, w formie umowy za korzystanie z usług
wykonywanych przez przedsiębiorcę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i odbioru odpadów,
przez okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za takie usługi.
Zgodnie z art. 6, ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada określa w drodze
uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wieliczka za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych. Uchwalenie górnych
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych pozwoli skutecznie chronić mieszkańców przed
niekontrolowanym wzrostem cen dyktowanych przez firmy realizujące ww. usługi, a także pozwoli Gminie na
precyzyjne określenie wysokości opłaty w stosunku do mieszkańców, którzy nie zawarli umów, wobec których
konieczne jest ustanowienie wywozu zastępczego. Zgodnie z art. 6, ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, Gmina jest obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz
opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli
stosownych umów. Burmistrz wydaje z urzędu decyzję, z rygorem natychmiastowej wykonalności, w której
ustala obowiązek uiszczenia opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników
bezodpływowych wyliczonych z zastosowaniem górnych stawek opłat określonych w uchwale Rady Miejskiej.
Przedstawione w projekcie Uchwały propozycje górnych stawek opłat zostały oparte na podstawie
przeprowadzonej analizy rynku usług wywozu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych na terenie Gminy
Wieliczka.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
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