
UCHWAŁA NR XXXVI/250/22 
RADY GMINY CIELĄDZ 

z dnia 28 listopada 2022 r. 

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, poz. 1549) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. 1. Ustala się górną stawkę opłaty za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na rzecz gminy, w wysokości 700,00 zł za 1 Mg przy ich jednorazowym odbiorze. 

2. Ustala się górną stawkę opłaty podwyższonej za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na rzecz gminy w wysokości dwukrotnej stawki podstawowej, w przypadku, gdy 
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny tj. w wysokości 1.400,00 zł za jednorazowy odbiór 1 Mg. 

§ 2. Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługę 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 
w wysokości 30,00 zł za 1 m3. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr X/77/19 Rady Gminy Cielądz z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 
określenia wysokości górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 6130). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

Małgorzata Rosa 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy określa 
w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych. Dotyczy to właścicieli nieruchomości, którzy nie mają obowiązku ponoszenia opłat na rzecz 
gminy . 

Aktualnie obowiązujące górne stawki opłat za w/w usługi określa uchwała Nr X/77/19 Rady Gminy 
w Cielądzu z dnia 30 października 2019 roku. Górne stawki opłat są maksymalnymi opłatami, których 
nie mogą przekroczyć przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

Głównym celem uchwały jest ograniczenie możliwości niekontrolowanego wzrostu cen za w/w usługi. 
Przy ustalaniu stawek wzięto pod uwagę wzrost kosztów akcyzy na olej napędowy, wzrost kosztów 
pracowniczych oraz transportu odpadów. Uchwała przewiduje wzrostu kosztów odbioru odpadów 
zbieranych i odbieranych w sposób selektywnych oraz nieselektywny. 

 Zmianie ulega wysokość górnej stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Powyższe 
jest podyktowane rosnącymi cenami paliwa oraz wzrostem kosztów eksploatacyjnych zaplecza 
technicznego. W związku z czym zachodzi konieczność zmiany cen za odbiór i transport nieczystości 
płynnych. 
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