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UCHWAŁA NR L/     /2023 

RADY GMINY CISEK 

z dnia .................... 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 obowiązujących na terenie gminy Cisek 

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. 
poz. 40) oraz art. 6 ust. 2 i 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) Rada Gminy Cisek uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa 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 w następujących wysokościach: 

1) 56,50 zł za opróżnianie i transport 1 m3 nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników 
bezodpływowych, 

2) 110,00 zł zł za opróżnianie i transport 1 m3  nieczystości ciekłych pochodzących z osadników 
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. 

§ 2. Górne stawki określone w § 1 są stawkami brutto (zawierają podatek od towarów i usług). 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLII/229/2022 Rady Gminy Cisek z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie określenia 
górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Cisek (Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego z 2022 r. poz. 1688). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 
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Uzasadnienie 

W związku ustawą z dnia 7 lipca 2022 r o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1549 ), która wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, wynikła konieczność określenia przez Radę Gminy górnej stawki opłaty za 
opróżnianie i transport nieczystości ciekłych pochodzących z osadników w instalacjach przydomowych 
oczyszczalni ścieków ponoszonych przez właścicieli nieruchomości. 
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