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Poz. 355
UCHWAŁA NR XVIII/161/2019
RADY MIEJSKIEJ W PILŹNIE
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie: ustalenia górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych
transportu nieczystości ciekłych.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.poz.506
ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U.2019.poz.2010 ze zm.) Rada Miejska w Pilźnie uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się górną stawkę opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport
samochodem asenizacyjnym nieczystości ciekłych ponoszoną przez właścicieli nieruchomości w wysokości
29,08zł brutto za 1m³.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pilzna.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLI/292/2017 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie
ustalenia górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Pilźnie
mgr inż. Czesław Ziaja
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Uzasadnienie
do Uchwały XVIII/161/2019
Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia 30 grudnia 2019
w sprawie: ustalenia górnej stawki opłaty za oczyszczanie i transport nieczystości ciekłych
Na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dn. 13 września 1996r.
(Dz.U.2019.poz.2010), Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie złożył wniosek o zatwierdzenie
górnej stawki opłaty za oczyszczanie i transport nieczystości ciekłych na oczyszczalnię ścieków w Pilźnie
z terenu gminy Pilzno.
W trakcie postępowania zatwierdzającego, w oparciu o przepisy art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019 poz.506) na podstawie dostarczonej dokumentacji Rada
Miejska ustaliła, że ceny opracowano zgodnie z obowiązującymi zasadami, zostały one skalkulowane na
podstawie:
- niezbędnych przychodów prowadzenia działalności
- kosztów związanych ze świadczeniem usług transportu i oczyszczania
nieczystości ciekłych
-

zmian warunków ekonomicznych i wielkości usług.

Ustalając górną stawkę opłaty za dowóz i oczyszczanie nieczystości ciekłych uwzględniono fakt, iż
ścieki gromadzone w zbiornikach bezodpływowych charakteryzują się znacznym stopniem zagęszczenia,
wysokimi ładunkami zanieczyszczeń oraz wymagają zrzutu na oczyszczalnię przez stację zlewczą, w której
podlegają wstępnemu oczyszczeniu.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania, Rada Miejska w Pilźnie podjęła uchwałę jak w sentencji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Pilźnie
mgr inż. Czesław Ziaja

