
UCH WAŁA NR LI/230/10 
RADY GMINY KAMPINOS 

z dnia 14 czerwca 2010 r. 
 

 
 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 
za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŜniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy 
Kampinos. 

 
 

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) w związku art. 18  
ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Uchwala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 
połoŜonych na terenie Gminy Kampinos, za usługi odbioru odpadów komunalnych  
od właścicieli nieruchomości oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych. 

 
§ 2 

Ustala się następujące górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości w następujących wysokościach: 

1. 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) za jednorazowy odbiór 1 pojemnika  
o pojemności 120 l odpadów komunalnych + VAT 

2. 38,00 zł (słownie: trzydzieści osiem złotych) za jednorazowy odbiór 1 pojemnika  
o pojemności 240 l odpadów komunalnych + VAT 

3. 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych) za jednorazowy odbiór 1 pojemnika  
o pojemności 1100 l odpadów komunalnych + VAT 

4. 18,00 zł (słownie: osiemnaście złotych) za odbiór 1 m³ nieczystości ciekłych + VAT 
 

§ 3 
1. Górną opłatę za usługi, o których mowa w § 2 pkt 1, 2 i 3 ustala się w wysokości 18 zł  
za 1 m3, jeŜeli odpady komunalne są zbierane i transportowane w sposób selektywny. 
2. Za selektywne uwaŜa się zbieranie odpadów w sposób zapewniający odbiór w odrębnych 
pojemnikach lub workach co najmniej:  
1) odpadów papierowych i kartonowych, 
2) odpadów z tworzyw sztucznych,  
3) odpadów metalowych, 
4) pozostałych odpadów. 
 

§ 4 
Stawki opłat, o których mowa w uchwale, są stawkami maksymalnymi za usługi świadczone 
przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych lub opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kampinos. 
 



§ 5 
Górne stawki opłat, o których mowa w § 2, stosuje się wobec właścicieli nieruchomości, 
którzy nie zawarli umowy na korzystanie z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę 
posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych lub w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych. 
 

§ 6 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos. 
 

§ 7 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 
 

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 ze zmianami) właściciel nieruchomości 
zobowiązany jest do zawarcia umowy z podmiotem posiadającym zezwolenie Wójta  
na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie 
opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli 
nieruchomości. 
 
W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie udokumentuje korzystania z usług, o których 
mowa wyŜej, przez okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za takie usługi, Gmina 
zobowiązana jest zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróŜnianie 
zbiorników bezodpływowych z terenu nieruchomości. 
W takim przypadku Wójt wydaje właścicielowi nieruchomości decyzję z urzędu, w której 
ustala: 
- obowiązek uiszczenia opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróŜnianie 
zbiorników bezodpływowych, 
- wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem przedmiotowych stawek, 
- termin uiszczenia opłat 
- sposób i terminy udostępnienia zbiorników w celu ich opróŜnienia. 
 
Stawki opłat za świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  
oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych mają 
charakter maksymalny i w przypadku nie zawarcia umowy przez właściciela nieruchomości 
stanowią podstawę ustalenia wysokości opłaty w decyzji. 
 
Wysokość ich ustalona została na podstawie wysokości stawek opłat za usługi zakresie 
odbierania odpadów komunalnych oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych świadczonych przez przedsiębiorców na trenie Gminy Kampinos. 


