
UCHWAŁA NR XLVI/362/2023 
RADY GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 18 stycznia 2023 r. 

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub 
osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych od 

właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czernikowo 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. 
poz. 40) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.),  uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się górne stawki opłat w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników 
w instalacjach przydomowych oczyszczalniach ścieków i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli 
nieruchomości na terenie gminy Czernikowo: 

1) 45,00 zł/m3 brutto za odbiór nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych, 

2) 150 zł/m3 brutto za odbiór nieczystości ciekłych pochodzących z osadników w instalacjach przydomowych 
oczyszczalniach ścieków. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo. 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XIII/87/2012 Rady Gminy 
w Czernikowie z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie określenia górnej stawki opłat za opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Rafał Rutkowski 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1549 ), Rady gmin w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy 
dostosują uchwały podjęte na podstawie  art. 6 ust. 2  ustawy zmienianej w art. 2 do zmian wynikających 
z niniejszej ustawy. Dostosowanie obowiązującej uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłat za 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych nakłada obowiązek podjęcia 
uchwały określającej górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania 
zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu 
nieczystości ciekłych. Ustalając górne stawki opłat w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
wzięto pod uwagę wzrost składników cenotwórczych usługi takich jak np. koszty transportu, koszt paliwa, 
natomiast w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków dodatkowym 
kosztem generującym stawkę opłat za usługę są znacznie wyższe parametry zanieczyszczeń ścieków, których 
cena oczyszczenia jest kilkukrotnie wyższa niż cena oczyszczenia ścieków z szamb przydomowych.  

 Górne stawki określone w przedmiotowej uchwale są stawkami maksymalnymi, których nie mogą 
przekroczyć przedsiębiorcy wykonujący usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub 
osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Rzeczywista 
wysokość opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za ww. usługi uzależniona jest od indywidualnej 
oferty danego przedsiębiorcy świadczącego usługi asenizacyjne. 

 W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 
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