UCHWAŁA NR XXXII/432/21
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 1 lipca 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubicz
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 6r ust. 3 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888) po
zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Gminy Lubicz Nr XVI/194/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubicz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj. –
Pom. z 2019 r., poz. 7046) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4:
a) ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
a) od 1 czerwca do 31 sierpnia – raz w tygodniu,
b) od 1 września do 31 maja - raz na dwa tygodnie;”,
b) ust. 1 pkt 5) lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) od 1 kwietnia do 31 października - raz w tygodniu,”,
c) ust. 1 pkt 5) lit. b) otrzymuje brzmienie:
„b) od 1 listopada do 31 marca - raz w miesiącu;”,
d) ust. 2 pkt. 1) otrzymuje brzmienie:
„1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - raz na dwa tygodnie;”,
e) ust. 2 pkt. 5) lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) od 1 kwietnia do 31 października - raz na dwa tygodnie,”,
f) ust. 2 pkt. 5) lit. b) otrzymuje brzmienie:
„b) od 1 listopada do 31 marca - raz w miesiącu;”;
2) w § 5 ust. 1. otrzymuje brzmienie:
„1. Odbiór odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 będzie następować w dni robocze
między godziną 6:00 a 18:00.”;
3) w § 6. ust. 4:
a) pkt. 1) otrzymuje brzmienie:
„1) w miesiącach od 1 marca do 31 października, od wtorku do piątku - w godzinach od 10:00 do
18:00;”,
b) pkt. 2) otrzymuje brzmienie:
„2) w miesiącach od 1 listopada do 28 lutego, od wtorku do piątku - w godzinach od 8:00 do 16:00;”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.
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§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Rybacki
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Uzasadnienie
W związku z art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888) Rada Gminy Lubicz po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu ma obowiązek przyjąć uchwałę w sprawie ustalenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w ramach odbierania i zagospodarowania odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zmiany w niniejszej uchwale będą obowiązywały od 1 stycznia 2022 roku, dotyczą zmniejszenia
częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych z nieruchomości zwartych w miesiącach od 1 września do
31 maja, który będzie raz na dwa tygodnie, pozostałe miesiące raz w tygodniu, z nieruchomości
rozproszonych - raz na dwa tygodnie przez cały rok. Bioodpady będą odbierane od 1 kwietnia do
31 października z następującą częstotliwością: nieruchomości zwarte - raz w tygodniu, rozproszone - raz na
dwa tygodnie, od 1 listopada do 31 marca od wszystkich nieruchomości - raz w miesiącu.
Prawidłowe segregowanie odpadów przez mieszkańców (jest obowiązkiem ustawowym) na frakcje:
papier i tekturę, szkło, metale i tworzywa sztuczne skutkuje tym, że odpadów resztkowych (zmieszanych)
powinno być odpowiednio mniej, pozwoli to z kolei na ograniczenie kosztów, które mają wpływ na opłaty
uiszczane przez mieszkańców.
Wszystkie odpady komunalne (segregowane i zmieszane) będą odbierane w dni robocze od poniedziałku
do piątku, będzie to miało istotny wpływ na koszty pracownicze, ponoszone przez firmę świadczącą usługi
na terenie Gminy.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lubiczu Górnym (PSZOK) będzie otwarty od
wtorku do soboty, osoba obsługująca będzie zatrudniona na pełny etat. Zamknięcie ww. Punktu
w poniedziałek jest spowodowane sporadycznym korzystaniem z niego przez mieszkańców.
Podwyżki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych związane są m.in. ze wzrostem
kosztów zagospodarowania na instalacjach do ich przetwarzania, czy składowania, czyli opłatą za
korzystanie ze środowiska, ale też w dużej mierze wpływ na cenę ma częstotliwość odbioru odpadów.
Zmniejszenie częstotliwości odbioru odpadów jest równoznaczne z mniejszymi kosztami pracowniczymi,
eksploatacją śmieciarek, zużycia paliwa, itp.
Powyższe zmiany i usprawnienia mają na celu zapobieżenie podwyżkom stawek opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od mieszkańców, pomimo wzrostu cen za usługi.
Wobec powyższego przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Rybacki
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