
Projekt  
 

UCHWAŁA   Nr  ……………………… 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia ……………………………………… 

 
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 
usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych na terenie Miasta Milanówka 
  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 
ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 
2020 r., poz. 1439 z późn. zm.), Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 
  

§ 1. 
Określa się górną stawkę opłaty za usługi w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z wszystkich nieruchomości w wysokości 
brutto 35 zł/m3. 
  

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.  
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.  
  
  



UZASADNIENIE 
 
Utrzymanie  porządku i czystości w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych 
gminy. Rada Gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, 
wykonując obowiązek pozbywania się nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przepisami odrębnymi. Górna stawka 
opłaty, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach jest maksymalną kwotą, jaką może ustalić w charakterze 
ceny podmiot wykonujący usługę. Jest to tym samym maksymalna cena jaką uiścić musi, w 
razie jej ustalenia, nabywca usługi. Istota górnej stawki opłaty jest tożsama z istotą 
maksymalnej ceny i służyć ma ochronie nabywcy usługi przed wygórowanymi cenami, 
których mógłby żądać przedsiębiorca za swoje usługi. Zaproponowana w projekcie uchwały 
stawka stanowi 150 % średniej stawki rynkowej w dniu przygotowania projektu uchwały. 
  
 


