
 

UCHWAŁA  Nr X/136/2011  

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE  

z dnia 30 czerwca 2011 r. 
 

 
w sprawie ustalenia w Gminie Borne Sulinowo górnych stawek opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych oraz górnej stawki za opróŜnianie 
zbiorników bezodpływowych. 
 
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 
420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) w związku z art. 
6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z 2006r. Nr 144, poz. 1042, z 2008r. Nr 223, poz. 1464,  
z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 47, 
poz. 278 oraz z 2011r. Nr 5, poz. 13) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Ustala się w Gminie Borne Sulinowo górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych gromadzonych 
w urządzeniach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych tj. za jednorazowy odbiór 
pojemnika: 
1) pojemnik 110 l – 120 l  – 13,91zł netto + VAT; 
2) pojemnik 240 l   – 32,79zł netto + VAT; 
3) pojemnik 1100 l  – 73,14zł netto + VAT.  

 

§ 2. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 
stawki opłat o których mowa w § 1, pomniejsza się o 10%. 

      § 3. Ustala się w Gminie Borne Sulinowo górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługę w zakresie jednorazowego opróŜnienia zbiorników bezodpływowych:   
1) transport do 10 km  – 17,73zł za 1m3 netto + VAT; 
2) transport do 20 km  – 26,87zł za 1m3 netto + VAT; 
3) transport do 30 km  – 36,01zł za 1m3 netto + VAT. 
 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
 

§ 5. Tracą moc uchwała Nr XXXVIII/434/09 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 
18 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia w Gminie Borne Sulinowo górnych stawek opłat 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych oraz górnej 
stawki za opróŜnianie zbiorników bezodpływowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 
z 2010r. Nr 13, poz. 258) oraz uchwała Nr XLIII/502/10 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  



z dnia 9 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia w Gminie Borne Sulinowo 
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów 
komunalnych oraz górnej stawki za opróŜnianie zbiorników bezodpływowych (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2010r. Nr 74, poz. 1355). 
 

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie 
 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) Rada Gminy 
określa, w drodze uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości  
za usługi odbierania odpadów komunalnych i opróŜniania zbiorników bezodpływowych. 

 
Proponowane w treści uchwały stawki są wyŜsze niŜ obowiązujące dotychczas, jednakŜe 

naleŜy wziąć pod uwagę, Ŝe koszty świadczenia usług w zakresie transportu i unieszkodliwiania 
odpadów na składowisku oraz transportu i oczyszczania ścieków pochodzących ze zbiorników 
bezodpływowych istotnie wzrosły w porównaniu do lat ubiegłych. 

 
 Proponowane stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych w stosunku do stawek przyjętych na rok 2009 
wzrosną o 30%. 
  Zgodnie z danymi uzyskanymi od podmiotu świadczącego usługę PWiK Sp. z 
o.o. w Szczecinku w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych stawki opłat 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości określone zostały w zaleŜności od długości drogi 
transportu do oczyszczalni ścieków. Stawki przedstawiają koszty związane z jednorazowym 
opróŜnieniem, transportem i oczyszczeniem 1m3 

ścieków. Proponowane stawki w stosunku do 
stawek przyjętych na rok 2010 wzrosną odpowiednio o ponad 7%, 5% i 3%. 

 
Przyjęcie zaproponowanych górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania 

i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych 
pozwoli na pokrycie kosztów przez firmy świadczące ww. usługi. Niniejsza uchwała jest 
równieŜ niezbędna w przypadku konieczności wszczęcia postępowania administracyjnego w 
celu wydania decyzji na odbiór odpadów komunalnych lub wywóz nieczystości płynnych od 
właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy z podmiotem uprawnionym do ich 
odbioru. 
Na mocy wydanych decyzji w oparciu o górne stawki usług, Burmistrz Bornego Sulinowa będzie 
mógł egzekwować naleŜności za świadczone usługi i tym samym wywiązywać się z 
narzuconego przepisami prawa obowiązku utrzymania czystości i porządku na swoim terenie. 

 
 

 


