
UCHWAŁA NR LXI/464/22 
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE 

z dnia 20 września 2022 r. 

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych 

oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.), Rada Miejska w Oleśnie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Ustala się górne stawki (netto) 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 gminne jednostki organizacyjne lub przedsiębiorców 
posiadających zezwolenie Burmistrza Olesna w następujących wysokościach: 

1) 34,50 zł netto za opróżnianie i transport 1 m3 nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników 
bezodpływowych; 

2) 75,00 zł netto za opróżnianie i transport 1 m3 nieczystości ciekłych pochodzących z osadników 
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.  

§ 2. Traci moc §1ust.3 uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie 
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru 
odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na 
terenie Gminy Olesno. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w sposób 
zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Olesno. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Oleśnie 

 
 

Henryk Kucharczyk 
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