
UCHWAŁA NR XVI/197/19
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia rodzaju usług dodatkowych świadczonych przez 
gminę Lubicz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz 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. 6r ust. 4 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. Uchyla się uchwałę Nr XXIV/276/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie 
określenia rodzaju usług dodatkowych świadczonych przez gminę Lubicz w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi 
(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2856).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

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

Na podstawie art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) Rada Gminy może określić w drodze uchwały stanowiącej akt
prawa miejscowego, rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz
wysokość cen za te usługi.

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych
ustaw z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1579). mieszkańcy mają obowiązek selektywnego
zbierania odpadów komunalnych Jeżeli właściciele nieruchomości będą wykonywali sumiennie w/w
obowiązek z uwzględnieniem 5 frakcji odpadów komunalnych: szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne,
bioodpady i odpady pozostałe, które nie kwalifikują się do segregacji – ilość niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych – powinna być niewielka. W usługach dodatkowych oferowano
pojemniki i kontenery do niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, co nie było
motywujące do segregacji. W większości przypadków z usług dodatkowych korzystały osoby, które
prowadziły nieselektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Mieszkańcy zgłaszali małe zapotrzebowanie na
odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wyrażali wolę, by móc we własnym zakresie wybrać ofertę
przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i znajdujących się
w rejestrze dzielności regulowanej, która jest korzystniejsza i bardziej dopasowana do potrzeb danego
właściciela. Nadal będzie obowiązywała możliwość oddania do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych za dodatkową opłatą odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości ponad 1 m3 za opłatą.

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