
 
 

UCHWAŁA NR LII/459/2023 
RADY GMINY BRZEŹNICA 

z dnia 25 stycznia 2023 roku 

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 
pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 4 ust. 1 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.), RADA GMINY 
BRZEŹNICA uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi               
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych 
oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych wykonywane przez gminną jednostkę organizacyjną 
lub przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Brzeźnica na prowadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków 
i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 130,00 zł netto + obowiązująca stawka podatku VAT za 
opróżnianie i transport 1 m3 nieczystości ciekłych. 

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązująca Uchwała Nr LI/454/2022 Rady 
Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzeźnica w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2023 roku, poz. 360). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnica. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązywania od 1 marca 2023 r. 

   
Przewodnicząca Rady Gminy 

 
 

Jadwiga Kozioł 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 lutego 2023 r.

Poz. 1006
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