
UCHWAŁA NR XXIV/216/2020 
RADY GMINY RUDNIK 

z dnia 15 grudnia 2020 r. 

w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie 
odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust.2 i ust.4, ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie 
Uchwały Nr XXXIV/244/2018 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie: zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych 

Rada Gminy Rudnik 
uchwala: 

§ 1. § 1. Określa się górne stawki opłat od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani 
doponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Racibórz, w wysokości: 

1) 200,00 zł za 1 m3 w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 

2) 600,00 zł za 1 m3 w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

§ 2. Określa się górną stawkę opłaty za usługi w zakresie opróżniania i transportu nieczystościciekłych ze 
zbiorników bezodpływowych, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, w wysokości 60,00 zł za 1 m3. 

§ 3. Tracą  moc: 

1) uchwała Nr III/14/2010 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia górnej stawki 
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych. 

2) uchwała Nr  XXXI/225/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr  
XXX/217/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty 
ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpłowychi 
transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego. 

3) uchwała Nr XXX/217/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie określenia górnej 
stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpłowychi transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik. 

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. 

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ogłoszeniu w sposób 
zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Rudnik. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Ireneusz Jaśkowski 
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Uzasadnienie

W dniu 28 listopada 2012 r. Rada Gminy Rudnik, korzystając z możliwości jakie daje art. 6c ust. 2 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, postanowiła o odbieraniu odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne. Gminny system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Rudnik objął wszystkie
nieruchomości, zarówno zamieszkałe (wymóg ustawowy), jak i niezamieszkałe (tj. działalności gospodarcze,
instytucje publiczne, placówki oświatowe itd.). Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadziła przepis wyrażony w art. 6c ust. 2c,
zgodnie z którym przystąpienie łaściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela wyrażonej w formie pisemnej.

W tym stanie rzeczy zachodzi konieczność aktualizacji górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne do cen rynkowych.

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXXIV/244/2018 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 lutego 2018r.
w sprawie zasad i przeprowadzania konsultacji społecznych. W wyznaczonym terminie od
8 grudnia 2020r. do 15 grudnia 2020r..Nie wniesiono uwag. Wobec powyższego Rada Gminy Rudnik
postanawia jak w sentencji niniejszej Uchwały.
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