
UCHWAŁA NR XLI/841/2022 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 10 listopada 2022 r. 

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz właścicieli 

nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 
Gliwice. 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odpady komunalne, 
które są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w następujących wysokościach: 

1. za jednokrotne odebranie odpadów komunalnych segregowanych z pojemnika o pojemności 60 litrów – 
13,41 złotych (słownie: trzynaście złotych 41/100) brutto; 

2. za jednokrotne odebranie odpadów komunalnych segregowanych z pojemnika o pojemności 120 litrów – 
26,81 złotych (słownie: dwadzieścia sześć złotych 81/100) brutto; 

3. za jednokrotne odebranie odpadów komunalnych segregowanych z pojemnika o pojemności 240 litrów – 
53,62 złotych (słownie: pięćdziesiąt trzy złote 62/100) brutto; 

4. za jednokrotne odebranie odpadów komunalnych segregowanych z pojemnika o pojemności 1100 litrów 
– 245,59 złotych (słownie: dwieście czterdzieści pięć złotych 59/100) brutto. 

§ 2. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odpady komunalne, 
które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w następujących wysokościach: 

1. za jednokrotne odebranie odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 60 litrów – 26,81 złotych 
(słownie: dwadzieścia sześć złotych 81/100) brutto; 

2. za jednokrotne odebranie odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 120 litrów – 53,62 złotych 
(słownie: pięćdziesiąt trzy złote 62/100) brutto; 

3. za jednokrotne odebranie odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 240 litrów – 107,24 złotych 
(słownie: sto siedem złotych 24/100) brutto; 

4. za jednokrotne odebranie odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 1100 litrów – 491,18 złotych 
(słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 18/100) brutto. 

§ 3. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru 
i transportu jednego metra sześciennego nieczystości ciekłych bytowych ze zbiorników bezodpływowych oraz 
osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 50 złotych (słownie pięćdziesiąt złotych 
00/100) brutto oraz nieczystości ciekłych przemysłowych w wysokości 70 złotych (słownie siedemdziesiąt 
złotych 00/100). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XV/291/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 28 maja 2020 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, 
obowiązujących na terenie miasta Gliwice. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 1B141000-3C10-4150-BC47-3ADD94BEDBC6. Podpisany

 
 

 

  
  

    

 
   

   
 

 
 

      
   

 
    

   
     

   
   

   
      

      
   

   
    

   
  

    
 

  
 

       
     

      
       

 

  

    
       

    
 

Strona 1



§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2023 r. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Gliwice 

Marek Pszonak 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 1B141000-3C10-4150-BC47-3ADD94BEDBC6. Podpisany

      
 

 

  

 
 
 

 

 

Strona 2


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 1
	Paragraf 1 Ustęp 2
	Paragraf 1 Ustęp 3
	Paragraf 1 Ustęp 4

	Paragraf 2
	Paragraf 2 Ustęp 1
	Paragraf 2 Ustęp 2
	Paragraf 2 Ustęp 3
	Paragraf 2 Ustęp 4

	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 5
	Paragraf 6


