
UCHWAŁA NR LXIV/565/2023 
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 

z dnia 23 stycznia 2023 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości 

ciekłych oraz właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy 

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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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. 2519 i 2797) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXII/236/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 marca 
2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz 
właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na rzecz gminy (Dz. Urz. Woj. Kujawsko–Pomorskiego, poz.1852), 
§ 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości 
ciekłych w następujących wysokościach: 

1) za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 
ciekłych -  40 zł/m3; 

2) za opróżnianie osadników w instalacjach przydomowych 
oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych - 90 zł/m3.”. 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
 
 

Tomasz Marcinkowski 
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Uzasadnienie do uchwały Nr LXIV/565/2023 

Rady Miejskiej Inowrocławia 

z dnia 23 stycznia 2023 r. 

Zgodnie 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 i 2797) rada gminy określa w drodze 
uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi, o których 
mowa w ust. 1. 

Rada Miejska Inowrocławia 30 marca 2020 r. podjęła uchwałę w sprawie określenia 
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się 
z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli, którzy nie są obowiązani do 
ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (Dz. U. Woj. 
Kujawsko–Pomorskiego, poz.1852). 

Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1549), z dniem 9 sierpnia 2022 r. zmieniona została 
definicja nieczystości ciekłych, zawarta w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 i 2797), którą 
objęto obok ścieków gromadzonych przejściowo w zbiornikach bezodpływowych również 
ścieki gromadzone w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Z uwagi na przepisy dostosowujące zawarte w ww. nowelizacji, zobowiązujące rady 
gmin do dostosowania uchwał podjętych na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach do zmian wynikających z tej nowelizacji, zaistniała 
konieczność podjęcia niniejszej uchwały. 

Stawki opłat określone w § 1 wynikają z uśrednienia cen za usługi świadczone przez 
przedsiębiorców posiadających zezwolenie Prezydenta Miasta Inowrocławia  
na prowadzenie działalności w zakresie odbierania i transportu nieczystości ciekłych  
od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Inowrocławia i stanowią maksymalną wysokość 
opłaty za opróżnienie i transport 1 m3 nieczystości ciekłych. 

Inicjatorem wywołania uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia. 

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy 
pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli, którzy nie są 
obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy: 
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 Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 22 radnych obecnych na sesji. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 22  radnych, głosy przeciwne - 0, wstrzymujących się - 0. 

 
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
 
 

Tomasz Marcinkowski 
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