
UCHWAŁA NR XLVII/289/23 
RADY GMINY TOPÓLKA 

z dnia 27 stycznia 2023 r. 

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych 

oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2023 r. poz. 40) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519. Poz. 1549, poz. 2797) 

RADA GMINY 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków 
i transportu nieczystości ciekłych wykonywane przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy 
Topólka w następujących wysokościach: 

1) 40,00 zł brutto za opróżnianie i transport 1 m3 nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników 
bezodpływowych; 

2) 80,00 zł brutto za opróżnianie i transport 1 m3 nieczystości ciekłych pochodzących z osadników 
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/116/12 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie 
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Topólka. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Topólka 

 
 

Stanisław Borkowski 
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UZASADNIENIE 

Rada Gminy zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach ma obowiązek określić w drodze uchwały górne stawki opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani  zawrzeć umowę na opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i 
transportu nieczystości ciekłych. 
Poprzednia uchwała w tej sprawie została wprowadzona w 2012 r. Uchwalone wówczas stawki, 
mając na względzie inflację i sytuację na rynku gospodarowania nieczystościami ciekłymi obecnie 
stały się nieaktualne. Zachodzi zatem potrzeba ich urealnienia do aktualnego stanu cen 
i ponoszonych kosztów przez podmioty zajmujące się opróżnianiem zbiorników bezodpływowych 
lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości 
ciekłych. 
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