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Uchwała Nr .................... 

Rady Miejskiej w Jaworznie 

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy 
pozbywają się nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani 

do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 6 ust. 2, ust. 4 i ust. 4a ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2022 r. poz. 2519), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) oraz 
po konsultacjach określonych uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 
26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów 
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 
(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 196, poz. 3002) 

Rada Miejska w Jaworznie 
uchwala, co następuje: 

§ 1  

Na terenie miasta Jaworzna określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli 
nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na rzecz Gminy miasta Jaworzna: 

1) za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
w wysokości 75,00 zł brutto/m3, 

2) za usługi w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków 
i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 150,00 zł brutto/m3, 

3) za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych: 

a) worek 120 l - 70,00 zł brutto, 

b) pojemnik 120 l - 70,00 zł brutto, 

c) pojemnik 240 l - 120,00 zł brutto, 

d) pojemnik 1100 l - 460,00 zł brutto, 

4) za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, jeżeli odpady nie są zbierane 
i odbierane w sposób selektywny: 

a) worek 120 l - 140,00 zł brutto, 

b) pojemnik 120 l - 140,00 zł brutto, 

c) pojemnik 240 l - 240,00 zł brutto, 
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d) pojemnik 1100 l - 920,00 zł brutto. 

§ 2  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna. 

§ 3  

Traci moc uchwała Nr XXI/295/2020 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie 
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się nieczystości 
ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 4928). 

§ 4  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

   
Prezydent Miasta Jaworzna 

 
 

Paweł Silbert 
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Uzasadnienie 

Obowiązek dostosowania niniejszej uchwały do znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 
7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. 

Przedmiotowa nowelizacja obejmowała m.in. zmianę definicji nieczystości ciekłych, przez które 
obecnie rozumie się nie tylko ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych, 
ale również w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku 
z powyższym obowiązki w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych (tj. obowiązek zawarcia 
umowy na korzystanie z usług w tym zakresie oraz posiadania dowodów uiszczania opłat za te usługi) 
obejmują również właścicieli nieruchomości, na których znajdują się instalacje przydomowych 
oczyszczalni ścieków. 

Projekt przedmiotowej uchwały zakłada podwyższenie dotychczasowej górnej stawki opłaty 
ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z 50,00 zł brutto za 1 m3 do 75,00 zł brutto za 1 m3. 
Stawka ta od 2020 r. nie uległa zmianie, jednak po przeprowadzonym rozeznaniu cenowym uznano 
za zasadne jej zwiększenie z uwagi na zmianę zakresu usługi, jak również przyjmując argumenty 
przedsiębiorców świadczących usługi w tym zakresie, którzy wskazywali m.in. na wzrost kosztów 
energii i paliwa, wzrost płacy minimalnej, zmiany cen odbioru ścieków na oczyszczalniach oraz 
inflację. Z uwagi na różne właściwości nieczystości ciekłych odrębnie określono stawkę za usługi 
w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu 
nieczystości ciekłych. W oparciu o przeprowadzoną kalkulację na podstawie rozeznania cenowego 
górną stawkę ustalono w wysokości 150,00 zł brutto za 1 m3. Stawki za usługi dot. odbierania 
odpadów komunalnych zostały również zaktualizowane na podstawie przeprowadzonego rozeznania 
cenowego. Przy ich określaniu również wzięto pod uwagę wzrost kosztów energii i paliwa, wzrost 
płacy minimalnej, zmiany cen odbioru ścieków na oczyszczalniach oraz inflację. 

Podkreślić należy, że przedmiotowe stawki są górnymi stawkami za usługi komunalne w ww. zakresie, 
indywidualne ceny za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach 
przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz odbioru odpadów 
komunalnych ustalane są indywidualnie przy zawieraniu umów cywilnoprawnych na zasadach 
wolnorynkowych. Ponadto górne stawki tych opłat służą do wyliczenia wysokości opłat 
za przedmiotowe usługi w decyzjach wydawanych właścicielom nieruchomości, którzy nie mają 
zawartej umowy i nie posiadają dowodów opłaty za te usługi w ramach tzw. wywozu zastępczego, 
który zobowiązana jest zorganizować Gmina. 

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zadaniem obligatoryjnym i nie wiąże się z koniecznością 
wydatkowania dodatkowych środków finansowych z budżetu miasta, jak również nie ma wpływu 
na stan zatrudnienia. 

Jaworzno, 16 stycznia 2023 r. 

Opracował: Tomasz Bachowski, Naczelnik Biura Gospodarki Komunalnej. 
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