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Zarządzenie Nr 49/2023 

Burmistrza Miasta Poręba 

z dnia 10 marca 2023 roku 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Poręba  w sprawie określenia 

górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu 

nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do 

ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Poręba 

 

 

      Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 

r., poz. 713 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/170/16 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2016 

roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 

Miasta Poręba (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 7 lipca 2016 roku, poz. 3875 z późn. 

zm.) 

 

 

zarządzam, co następuje : 

 

§ 1. Przeprowadzam konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Poręba w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Poręba  w sprawie określenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości 

ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Poręba. 

 

§ 2. Konsultacje przeprowadzam w formie zamieszczenia projektu w/w aktu prawa miejscowego na 

stronie internetowej Urzędu Miasta Poręba w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta Poręba. 

 

§ 3. Termin rozpoczęcia konsultacji :  13 marca 2023 r. 

 

§ 4. Termin zakończenia konsultacji : 20 marca 2023 r. 

 

§ 5. Podmioty uprawnione w przedmiocie konsultacji mogą wyrazić swoją opinię w terminie 7 dni od 

dnia zamieszczenia niniejszego zarządzenia w BIP Urzędu Miasta Poręba tj. od dnia 13  marca 2023 r. do 

dnia 20 marca 2023 r. 

 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta 

Poręba. 

 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                                             BURMISTRZ MIASTA PORĘBA 

                                                                                             RYSZARD SPYRA 
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Poręba, dnia 10 marca 2023 roku 

Nr OŚ.0006.0004.2023 

 

Informacja o konsultacjach społecznych 

     Burmistrz Miasta Poręba przeprowadza w dniach od 13 marca 2023 roku do dnia 20 marca 2023 roku 

konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Poręba projektu Uchwały Rady Miasta Poręba w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Poręba  w sprawie określenia górnych 

stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości 

nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Poręba 

 

 

      Konsultacje przeprowadzane są w formie zamieszczenia projektu w/w aktu prawa miejscowego na 

stronie internetowej Urzędu Miasta Poręba w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta Poręba. 

      Uwagi można przesyłać od dnia 13 marca 2023 roku do dnia 20 marca 2023 roku drogą mailową na 

adres: rotreba@umporeba.pl. 
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 projekt 

 UCHWAŁA Nr …………….. 

Rady Miasta Poręba 

z dnia ………………………… 

 

 

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy 

pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy 

nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy 

Poręba 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), w związku z 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. 2519 z późn. zm.), na 

wniosek Burmistrza Miasta Poręba 

 

Rada Miasta Poręba 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

Określa się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługę opróżniania 

zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i 

transportu nieczystości ciekłych w wysokości 75,00 zł za 1m3.  

§ 2 

Określa się górną stawkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia tych opłat na rzecz Gminy Poręba , w 

wysokości 500,00 zł za 1m3 odpadów komunalnych w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i 

odbierane w sposób selektywny. 

§ 3 

Określa się górną stawkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia tych opłat na rzecz Gminy Poręba, w 

wysokości 1.000,00 zł za 1m3 odpadów komunalnych w przypadku, gdy odpady komunalne nie są 

zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

§ 4 

Stawki, o których mowa w § 1, § 2  i § 3 zawierają podatek od towarów i usług.  

§ 5 

Traci moc uchwała nr  XXXIX/246/09 Rady Miasta Poręba z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie 

ustalenia 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 Poręba.  

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 
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Uzasadnienie 

 

     Zgodnie z art. 6 ust.2 ustawy 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. 

j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) rada gminy określi w drodze uchwały górne stawki opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości  za usługi, o których mowa w art.6 ust.1 cytowanej ustawy. 

     Ustawą z dnia 7 lipca 2022 roku o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. z 2022 r., poz.1549) została wprowadzona między innymi zmiana definicji nieczystości ciekłych, 

zgodnie z którą przez nieczystości ciekłe rozumie się ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach 

bezodpływowych lub osadnikach w przydomowych oczyszczalniach ścieków. 

      Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy  z dnia 7 lipca 2022 roku o zmianie ustawy Prawo wodne oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz.1549) rady gmin w terminie 6 miesięcy od dnia jej wejścia 

w życie mają obowiązek dostosowania aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie art.6 ust. 2 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do zmian wynikających z  ustawy. 

      Ponadto dostosowano górne stawki opłat do obecnych cen  rynkowych. 

      Podjęcie uchwały jest zatem zasadne. 
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