
UCHWAŁA NR LI.473.2023 
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 9 marca 2023 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX.451.2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 
z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków 
i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mińsk 

Mazowiecki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 poz. 2519 ze 
zm.), Rada Gminy w Mińsku Mazowieckim uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLIX.451.2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 stycznia 2023 r. 
w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub 
osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych od 
właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mińsk Mazowiecki, wprowadza się następujące zmiany: 

§ 1. pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„100 zł / 1 m³ za opróżnianie i transport bytowych i przemysłowych nieczystości ciekłych 

pochodzących ze zbiorników bezodpływowych.”. 
§ 1. pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„200 zł / 1 m³ brutto za opróżnianie i transport osadów z osadników w instalacjach 
przydomowych oczyszczalni ścieków.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki. 
§ 3. Uchwała wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy Mińsk Mazowiecki 

 
 

Przemysław 
Paweł Wojda 
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UZASADNIENIE 

Zmiana uchwały konieczna jest ze względu na aktualną sytuację na rynku, która 

podyktowana jest wzrostem cen odbioru osadów z osadników w instalacjach przydomowych 

oczyszczalni ścieków oraz bytowych i przemysłowych nieczystości ciekłych pochodzących ze 

zbiorników bezodpływowych dokonanym przez lokalną oczyszczalnię ścieków. Aktualna cena 

odbioru 1 m3 osadów z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków 

podyktowana przez lokalną oczyszczalnię ścieków przewyższa ustaloną przez Radę Gminy 

maksymalną górną stawkę opłat za opróżnianie 1 m3 tych osadów. 

 Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie zmiany uchwały przez Radę Gminy Mińsk 

Mazowiecki jest uzasadnione. 
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