UCHWAŁA NR XXIX/377/21
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są
obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 18 ust. 1 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2020 r., poz. 713; zm. Dz. U. z 2020 r., poz. 1378) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439; zm. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2020 oraz z 2020 r., poz. 2361), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są
obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych, w następujących wysokościach brutto:
1) za odbiór odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny w wysokości 200,00 zł
za 1 m3;
2) ustala się podwyższoną stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
w wysokości 400,00 zł za 1 m3, co stanowi dwukrotność górnej stawki ustalonej przez Radę Gminy
w pkt 1.
2. Określa się górną stawkę opłat za usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych w wysokości 30,00 zł brutto za 1 m3.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.
§ 3. Traci moc uchwała Nr LII/638/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów
komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014, poz. 2392).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Barcikowski
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
Rada Gminy w drodze uchwały ustala górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości,
którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy,
za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych.
Celem podjęcia uchwały jest określenie maksymalnych cen usług w ww. zakresie, świadczonych przez
przedsiębiorców na terenie Gminy Lubicz. Właściciele nieruchomości korzystający z usług różnych
przedsiębiorców, będą ponosić z tego tytułu opłaty nie różniące się od siebie w znaczący sposób, przy
jednoczesnym zachowaniu jakości świadczeń. Dany przedsiębiorca może regulować ceny świadczonych
przez siebie usług na podstawie poniesionych kosztów, jednak nie może on przekroczyć górnych stawek
opłat określonych w uchwale.
Zwiększenie górnych stawek opłat podyktowane jest wzrostem kosztów związanych z transportem
i zagospodarowaniem odpadów. Ponadto dotychczasowe stawki opłat ponoszone przez właścicieli
nieruchomości obowiązują od 2014 r. i nie odzwierciedlają zdarzeń ekonomicznych jakie zaszły na
przestrzeni 6 lat w zakresie gospodarki odpadami, tzn. wzrostu kosztów: zatrudnienia, paliwa, energii
elektrycznej, itp. Nałożono dodatkowe obowiązki na firmy odbierające odpady, m.in. instalacji monitoringu
wizyjnego o wysokiej rozdzielczości, w zakresie wymogów przeciwpożarowych dla składowisk. Pod uwagę
należy także brać wzrost inflacji oraz wzrost cen towarów i usług w ostatnich latach.
Pierwszego stycznia br. weszło w życie obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek
opłat za korzystanie ze środowiska w 2021 roku. Tak zwana „opłata marszałkowska” w dużej mierze
odpowiadająca za wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, przez ostatnie 7 lat wzrosła aż
kilkakrotnie. W 2014 r. jednostkowa stawka opłaty dla pozostałości z sortowania wynosiła 73,60 zł za
1 tonę - obecnie opłata ta wynosi 276,21 zł (co stanowi wzrost o 375,28%). Wzrost opłat środowiskowych
znacząco wpływa na koszty prowadzenia działalności, a co za tym idzie przedsiębiorcy zajmujący się
odbiorem i zagospodarowaniem odpadów są zmuszeni przenosić część kosztów na osoby korzystające z ich
usług.
Przepisami prawa został wprowadzony obowiązek selektywnego zbierania odpadów, w związku z tym
wzrasta liczba kursów jakie muszą wykonać firmy, co wiąże się z wyższymi kosztami ich odbioru.
Przy ustalaniu wysokości górnych stawek opłat brano pod uwagę propozycje zmian zgłoszonych do
Urzędu Gminy Lubicz przez firmy funkcjonujące na lokalnym rynku.
Przyjęcie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych pozwoli na pokrycie kosztów świadczonych przez
firmy.
Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy uchwaliła
wyższą stawkę za świadczone usługi przez przedsiębiorców, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane
i odbierane w sposób selektywny w wysokości 400,00 zł.
Nie ulega zmianie górna stawka opłat za usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych.
Mając powyższe na uwadze koniecznym stało się określenie przedmiotowych stawek w nowej
wysokości, a tym samym podjęcie przedmiotowej uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Barcikowski
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