
Uchwała Nr XXII/359/08 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia 28 kwietnia 2008 r. 
 

w sprawie okre ślenia górnych stawek opłat ponoszonych przez wła ścicieli 
nieruchomo ści za usługi odbierania odpadów komunalnych, opró Ŝniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczysto ści ciekłych. 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 
poz. 22, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. 
Nr 8 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 
poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 
181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 3 
ust. 1 i art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008; zmiany: z 2005 r. Nr 180 
poz. 1495; z 2006 r. Nr 144 poz. 1042) - Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, 
co następuje:  
 
§ 1 
Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 
odbierania odpadów komunalnych, opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych w następujących wysokościach: 
 
1) odbiór odpadów komunalnych 
 

Rodzaj urządzenia Maksymalna stawka 
opłat brutto 

Pojemnik SM 110 i 120 l 13,20 zł. 
Pojemnik SM 240 l 19,80 zł 

Pojemnik PA 1100 l. 52,96 zł. 
Kontener KP 7 m³ 411,95 zł. 

 
2) wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i transport do punktu 
zlewnego - 15,91 zł za 1m³ 
 
§ 2 
Jeśli odpady są zbierane i transportowane w sposób selektywny, stosuje się stawki 
określone w § 1 ust. 1 obniŜone o 10%, tj.:  
 

Rodzaj urządzenia Maksymalna stawka 
opłat brutto 

Pojemnik SM 110 i 120 l 12,00 zł. 
Pojemnik SM 240 l 18,00 zł 

Pojemnik PA 1100 l. 48,15 zł. 
Kontener KP 7 m³ 374,50 zł. 

 
§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

 
§ 4 
Traci moc uchwała nr VII/94/07 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 
28.03.2007 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych, opróŜniania 



zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zmieniona uchwałą nr 
XVII/288/07 z dnia 19 grudnia 2007 r. 
 
§ 5 
Uchyla się uchwałę nr XX/317/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 5 marca 
2008 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/94/07 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 
28 marca 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych, opróŜniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
 
§ 6 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

do projektu uchwały Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, w sprawie określenia 
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania 
odpadów komunalnych, opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych. 
 
 Zgodnie z art. 6 ust. 2  ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 236 poz. 2008) Rada 
Miasta ma obowiązek określić górne stawki opłat w zakresie świadczenia usług 
komunalnych (wywóz odpadów komunalnych i opróŜnianie zbiorników bezodpływowych). 
 Uchwała ta podlega corocznej aktualizacji cen. Aktualizacja ma obejmować wzrost 
maksymalnych stawek spowodowany inflacją w danym roku oraz wzrostem opłat wywozu 
odpadów na zalegalizowane składowisko.  
 Rada Miasta uchwałą nr XX/317/08 z dnia 5 marca 2008 r. przyjęła maksymalne 
stawki opłat. Uchwała ta przesłana została do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Łodzi, w celu kontroli jej legalności. Prawnicy Urzędu Wojewódzkiego zakwestionowali 
zapis § 2, który brzmiał „wysegregowane odpady komunalne odbierane będą bezpłatnie 
od właścicieli nieruchomości” twierdząc, Ŝe Rada Gminy (jako organ stanowiący gminy) 
nie jest upowaŜniona do zwolnienia właściciela nieruchomości z ponoszenia opłat za 
wywóz odpadów komunalnych, moŜe natomiast stosować niŜsze stawki, jeŜeli odpady 
komunalne są zbierane w sposób selektywny. 
 W związku z tym , Ŝe minimalna kwota za jaką firmy komunalne wywozić mogą 
odpady z terenu naszego miasta stanowiła jednocześnie maksymalną stawkę opłat 
określoną w zakwestionowanej uchwale postanowiono: 
- Podnieść opłaty określone w §1 pkt 1 o 10 % w stosunku do przyjętych w 
zakwestionowanej uchwale przyjętej na sesji w dniu 5 marca 2008 r. 
- ObniŜyć w § 2 uchwały opłaty za odpady zbierane selektywnie o 10 %. 
Zmiany te sprawią, Ŝe faktyczne koszty wywozu pobierane przez firmy komunalne będą 
takie jak określone w § 2 projektu uchwały. 
 Dodatkowo w celu ujednolicenia zapisów projektu uchwały w §4 i §5 uchylono 
uchwały juŜ obowiązujące. Przyczyni się to do czytelniejszego przedstawienia uchwały w 
sprawnie maksymalnych stawek opłat. 
 

 


