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UCHWAŁA NR LI/         /2022 

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni 

ścieków i transport 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 (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) 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. 1297 z późn. zm.), Rada Miejska 
Borku Wlkp. uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków 
i transport nieczystości ciekłych wykonane przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie Burmistrza Borku 
Wlkp. w następujących wysokościach: 

1) 40,00 zł brutto za opróżnianie i transport 1 m3 nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników 
bezodpływowych, od osób indywidualnych; 

2) 90,00 zł  brutto za opróżnianie i transport 1 m3 nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników 
bezodpływowych, od przedsiębiorstw; 

3) 50,00 zł brutto za opróżnianie i transport 1 m3 osadów z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XX/175/2020 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie 
określenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodniczący 
RadyMiejskiej Borku Wlkp. 

 
 

Tomasz Pawlak 
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UZASADNIENIE 

 Stosownie do przepisów art. 18 ust 2 punkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie 
w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Jedną z takich spraw jest 
wynikająca z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) kompetencja rady gminy do uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub 
osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych. 
 Podjęcie uchwały ma na celu dostosowanie przepisów miejscowych do przepisów prawa krajowego 
wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. 
zm.).  
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