

UCHWAŁA NR XLVIII/344/23
RADY GMINY GOZDOWO
z dnia 8 lutego 2023r. 
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub 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 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), i art. 6 ust 1, 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.  Określenia się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie:
	Odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

	Gdy odpady komunalne są zbierane i obierane w sposób selektywny w wysokości 200 zł brutto za 1 m3 odpadów zgromadzonych w pojemnikach lub workach na te odpady.
	Gdy odpady komunalne nie są zbierane i obierane w sposób selektywny w wysokości 200 zł brutto za 1 m3 odpadów zgromadzonych w pojemnikach lub workach na te odpady. 

	Opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 100 zł brutto za 1 m3.

§ 2.  Traci moc uchwała Nr 180/XVIII/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 13 grudnia 2012 r., w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gozdowo.
§ 4.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLVIII/344/23
      Rady Gminy Gozdowo
z dnia 8 lutego 2023r.

W związku z ustawą z dnia 7 lipca 2022r., o zmianie ustawy – prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022r. poz. 1549), gminy zostały zobligowane do dostosowania obowiązujących przepisów do wprowadzonych ww. ustawą zmian w terminie 6 miesięcy. 
Powyższa ustawa wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach m.in. poprzez zmianę definicji nieczystości ciekłych. Dotychczas przepis art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie obejmował przydomowych oczyszczalni ścieków, a tym samym gmina nie była uprawniona do weryfikowania, co właściciele nieruchomości robili z osadami powstającymi w takiej oczyszczalni. Obecnie właściciel każdej nieruchomości niepodłączonej do sieci kanalizacyjnej, realizując obowiązek pozbywania się nieczystości ciekłych, czy to z wykorzystaniem zbiornika bezodpływowego czy też przydomowej oczyszczalni ścieków, zobligowany jest zawrzeć w tym zakresie stosowną umowę, natomiast obowiązkiem wójta jest kontrolowanie, czy właściciel rzeczywiście tę umowę posiada, a jeśli tak to, czy na jej podstawie usługa pozbywania się nieczystości ciekłych jest świadczona zgodnie z odpowiednimi regulacjami ustawowymi i regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
Ponadto biorąc pod uwagę wzrost cen paliw oraz usług zarówno w zakresie odbioru odpadów komunalnych jak i odbioru i transportu nieczystości ciekłych spowodowanych wzrostem cen paliw oraz kosztów unieszkodliwiania odpadów zasadnym jest urealnienie górnych stawek świadczenia ww. usług.  
Zgodnie z art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy ustala górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się nieczystości ciekłych i nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.  
Górne stawki opłat zostały określone w oparciu o rozeznanie rynku wśród podmiotów udostępniających ceny świadczenia ww. usług.
Mając na względzie konieczność dostosowania dotychczasowej uchwały do znowelizowanych przepisów ustawy oraz aktualnych kosztów świadczenia ww. usług podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne i konieczne
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