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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników 
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, świadczonych na 

terenie miasta Białegostoku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.1)) w związku z art. 6 ust. 2, 4 i 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm. 2)), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów 
komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych 
oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Białegostoku w wysokości: 

1) górna stawka opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych wynosi 
170 zł brutto za 1m³, z zastrzeżeniem § 2; 

2) górna stawka opłaty za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
wynosi 100 zł brutto za 1m3; 

3) górna stawka opłaty za usługi opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków 
i transportu nieczystości ciekłych wynosi 200 zł  brutto za 1m3. 

§ 2. Górną stawkę opłaty wymienionej w § 1 pkt 1 zwiększa się o 100%, w przypadku gdy odpady komunalne 
nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVIII/291/19 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie górnych 
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 
świadczonych na terenie miasta Białegostoku (Dz.Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 10). 

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

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

 

 
1) Zmiany  tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 583,  1005,  1079 i 1561. 
2) Zmiany  tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 2797. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 6 ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2519z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą ucpg”,  rada gminy określa w drodze uchwały 
górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania się z terenu 
nieruchomości nieczystości ciekłych oraz górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, 
którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. 

Zmiana niniejszej uchwały wynika z konieczności dostosowania jej zapisów do wprowadzonych zmian 
ustawy ucpg (zmiany wprowadzone ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz 
niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2022 poz. 1549). Nowelizacja ustawy wprowadziła między innymi 
modyfikację definicji nieczystości ciekłych. Jej zakres rozszerzono o nieczystości pochodzące z osadników 
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. W obecnym stanie prawnym za nieczystości ciekłe uznaje 
się ścieki gromadzone zarówno w zbiornikach bezodpływowych jak również w osadnikach w instalacjach 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Ponadto w uchwale zróżnicowano stawki w zależności od właściwości nieczystości ciekłych, aktualizując 
górną stawkę opłaty za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz 
określając górną stawkę opłaty za usługi opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni 
ścieków i transportu nieczystości ciekłych świadczonych na terenie miasta Białegostoku. 

Rzeczywiste stawki opłat za ww. usługi, świadczone na zlecenie właścicieli nieruchomości, kształtowane są 
w drodze konkurencji i zasad wolnego rynku, niemniej jednak górne stawki opłat są maksymalnymi opłatami, 
jakie mogą pobierać przedsiębiorcy posiadający zezwolenie Prezydenta Białegostoku na prowadzenie 
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych 
oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Jednocześnie są to stawki służące wyliczeniu opłaty 
ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którym na podstawie art. 6 ust. 7 ustawy ucpg Prezydent może 
wydać decyzję z urzędu, określając obowiązek uiszczania opłaty za opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub 
osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków. Gmina bowiem jest obowiązana zorganizować 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków 
w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na świadczenie tego rodzaju usług 
z uprawnionym przedsiębiorcą oraz nie udokumentowali wykonania tego obowiązku. 

Górna stawka opłaty zaproponowana w uchwale została ustalona w oparciu o uzyskane informacje 
o wysokości opłat pobieranych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na świadczenie ww. usług. 

Górna stawka opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych 
nie podlega zmianie. 

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały uznaje się za uzasadnione. 
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