
UCHWAŁA NR XVI/195/19
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubicz, ustalenia wysokości stawki 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia 
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w  sposób selektywny oraz zwolnienia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi w zamian za kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne w przydomowym kompostowniku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 6j ust. 1 i ust. 4, art. 6k 
ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 3 i ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

2. Metoda ustalenia opłaty, o której mowa w ust. 1 powyżej stanowi iloczyn liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

§ 2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi 
i odbieranymi w sposób selektywny na terenie nieruchomości zamieszkałych w  Gminie Lubicz w wysokości 
19,00 zł za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

§ 3. Ustala się podwyższoną stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w  sposób selektywny, w wysokości 
38,00 zł, co stanowi dwukrotność stawki ustalonej przez Radę Gminy w § 2 powyżej.

§ 4. Ustala się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,00 zł za jedną osobę 
zamieszkującą daną nieruchomość.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

§ 6. Traci moc uchwała Nr IX/82/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 29  maja 2015 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubicz (Dz. U. z 2015 r., poz. 2007).

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010), Rada Gminy w drodze uchwały dokona wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j
ust. 1 i ust. 2 ustawy oraz ustali stawkę takiej opłaty. Wybrana metoda pozostaje bez zmian ponieważ
funkcjonuje prawidłowo od 1 lipca 2013 r. Zgodnie z ust. 2a pkt 1 w/w ustawy w przypadku metody,
o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy stawka nie może być wyższa niż 2% przeciętnego miesięcznego
dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za mieszkańca. Przeciętny miesięczny dochód
rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2018 r. wyniósł 1693,00 zł czyli 33,86 zł. Stawka ustalona przez
radnych nie została przekroczona.

Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 3 ustawa określa obowiązki właścicieli nieruchomości, do których należy
zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

Zgodnie z art. 6k ust. 3 Rada Gminy określi stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny, wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna
wysokość stawki ustalonej przez Radę Gminy. Rada gminy przyjęła podwyższoną stawkę w kwocie
38,00 zł.

Zgodnie z art. 6k ust. 4a Rada Gminy zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
w zamian za kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym
kompostowniku. Ulga została obliczona proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania
odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. Na podstawie dostępnych danych zostały wyliczone
szacowane koszty zagospodarowania i odbioru bioodpadów ponoszonych przez gminę. Do wyliczenia ulgi
przyjęto 100% kosztów zagospodarowania bioodpadów, natomiast koszt odbioru został proporcjonalnie
pomniejszony o 50 %, ponieważ gminy muszą ponosić koszt odbioru, bez względu na ilość odebranych
odpadów. Powyższe koszty zostały podzielone na jednego mieszkańca objętego systemem gospodarowania
odpadami i na tej podstawie zostało wyliczone zwolnienie z opłaty. W związku z powyższym, przyjęto, że
koszty zagospodarowania odpadów komunalnych z tytułu kompostowania bioodpadów przez właścicieli
nieruchomości zmniejszą się o 0,66 zł na osobę, a koszty odbioru odpadów komunalnych zmniejszą się
o 0,34 zł na osobę. W związku z tym, szacowane zwolnienie z opłat za gospodarowanie odpadami powinno
wynieść: 0,66 zł + 0,34 zł = 1 zł/ osoba miesięcznie.

Stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ustalona w 2013 r. nie była
zmieniana od początku funkcjonowania systemu. Wzrost opłaty musiał nastąpić, ponieważ systematycznie
wzrastają koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami: odbiór, transport, zbieranie, odzysk
i unieszkodliwianie. Właściciele nieruchomości wytwarzają coraz więcej śmieci, rosną koszty związane ze
składowaniem i magazynowaniem frakcji wielomateriałowej i wysokoenergetycznej. Wzrastają opłaty
środowiskowe, poddanie procesowi recyklingu staje się trudniejsze i droższe. Na wzrost kosztów miało
wpływ również zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych)
i bioodpadów stanowiacych odpady komunalne dla nieruchomości jednorodzinnych i budynków
wielolokalowych.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za celowe i zasadne.
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