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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY HYŻNE 

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

w sprawie ustalenia na terenie Gminy Hyżne górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli 
nieruchomości za pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 i 1648) Rada Gminy Hyżne 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się na terenie Gminy Hyżne górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości 
za pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych w wysokości: 

1) 700,00 zł brutto za 1 m³ nieczystości płynnych z przydomowych oczyszczalni ścieków; 

2) 350,00 zł brutto za 1 m³ nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych. 

2. Przedstawione w ust. 1 stawki uwzględniają koszt opróżnienia zbiornika, transport nieczystości do 
punktu zlewnego oraz oczyszczenie odebranych nieczystości płynnych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/130/08 Rady Gminy Hyżne z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia 
górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych 
nieobjętych selekcją i ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych 
odpadów komunalnych objętych selekcją oraz nieczystości ciekłych przez jednostki i podmioty gospodarcze 
posiadające zezwolenie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada 
gminy określa, w drodze uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 
pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na rzecz gminy. 

Przedmiotowa uchwała reguluje jedynie kwestię górnej stawki opłaty za pozbywanie się nieczystości 
ciekłych, ponieważ górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych zostaną 
uregulowane przez Celowy Związek Gmin Eko-Logiczni, który przejął od Gminy zadania z zakresu odpadów 
komunalnych. 

Górne stawki opłat są maksymalnymi opłatami, jakie mogą pobierać przedsiębiorcy posiadający uprawnienia 
do świadczenia takich usług. 

Górne stawki opłat za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
ustalono zgodnie z obowiązującymi zasadami. Zostały one skalkulowane przez Zakład Usług Komunalnych w 
Hyżnem na podstawie poniesionych w 2021 r. kosztów związanych ze świadczeniem usług transportu 
i oczyszczania nieczystości ciekłych z uwzględnieniem zmian warunków ekonomicznych i wielkości 
świadczonych usług. Ustalając górną stawkę opłaty za dowóz i oczyszczanie nieczystości ciekłych 
uwzględniono fakt, iż ścieki gromadzone w zbiornikach bezodpływowych charakteryzują się znacznym 
stopniem zagęszczenia, wysokimi ładunkami zanieczyszczeń oraz wymagają zrzutu na oczyszczalnię przez 
stację zlewczą, w której podlegają wstępnemu oczyszczeniu. 
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