
UCHWAŁA NR 518/XLVI/2022 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
rzecz gminy oraz górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, 
co następuje: 

§ 1. 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani 
do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych, jeżeli są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości: 

a) za worek o pojemności 60 L – 20,00 zł; 

b) za worek lub pojemnik o pojemności 120 L – 40,00 zł. 

2. Określa się wyższe stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do 
ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych, jeżeli nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości: 

a) za worek lub pojemnik o pojemności 120 L – 80,00 zł; 

b) za pojemnik o pojemności 240 L – 160,00 zł; 

c) za pojemnik o pojemności 1 100 L – 230,00 zł. 

§ 2. Określa się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 30,00 zł za 1 m 3 
nieczystości ciekłych. 

§ 3. Opłaty, o których mowa w § 1 i 2 uwzględniają podatek VAT. 

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Serocku Nr 255/XXX/08 z dnia 24.09.2008 r. w sprawie górnych 
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Serocku 

 
 

Mariusz Rosiński 
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  Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 518/XLVI/2022 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 26 stycznia 2022 r. 

w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na rzecz gminy oraz górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 
usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z  2021 r. poz. 888 ze zm.) właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości 
nieczystości ciekłych oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek pozbywania się zebranych na 
terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania 
w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną, przedsiębiorcę 
posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej w  zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości - poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Art. 
6 ust. 2 i 4 ww. ustawy nakłada natomiast na Radę Miejską obowiązek określenia górnych stawek opłat 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w przypadku korzystania z takich usług.  

Przedmiotowa uchwała określa górne stawki, których przedsiębiorca świadczący usługi odbierania 
odpadów komunalnych oraz usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
na terenie Miasta i Gminy Serock nie będzie mógł przekroczyć w ramach wykonywanej usługi. Określenie 
górnych wartości stawek będzie skutkowało tym, iż przedsiębiorca nie będzie mógł ustalić cennika 
świadczonych usług objętych uchwałą na terenie gminy po stawkach wyższych niż określone w uchwale. 

Celem podjęcia uchwały jest przede wszystkim unormowanie wysokości opłat, tak aby zapobiec 
nadmiernemu, niekontrolowanemu podwyższaniu cen przez przedsiębiorców świadczących ww. usługi. 

Stawki dotyczące odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych, proponowane w uchwale zostały dostosowane do stawek obowiązujących na rynku 
lokalnym (zgodnie z informacjami uzyskanymi od przedsiębiorców posiadających wpis do Rejestru 
Działalności Regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz od podmiotów posiadających 
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Serock). 
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