
UCHWAŁA NR XXXV/461/21 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 28 października 2021 r. 

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Lubicz nr XXXII/432/21 w sprawie zmiany uchwały 
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 i 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 
zagospodarowanie odpadami komunalnymi 

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 2021 r. poz. 1372) 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. Uchyla się uchwałę Rady Gminy Lubicz nr XXXII/432/21 w sprawie zmiany uchwały 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 2021 r., poz. 3862). 

§ 2. 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 5) lit. a) otrzymuje brzmienie: "a) od 1 kwietnia do 31 października - raz w tygodniu,",

b) ust. 1 pkt 5) lit. b) otrzymuje brzmienie: "b) od 1 listopada do 31 marca - raz w miesiącu;",

c) ust. 2 pkt 5) lit. a) otrzymuje brzmienie: "a) od 1 kwietnia do 31 października - raz na dwa tygodnie,",

d) ust. 2 pkt 5) lit. b) otrzymuje brzmienie: "b) od 1 listopada do 31 marca - raz w miesiącu;";

2) 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;".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.
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§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r., z wyjątkiem §1 Uchwały, który wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Zbigniew Barcikowski 



Uzasadnienie

W związku z 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) Rada Gminy Lubicz, po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, podejmuje 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.

Wprowadzenie zmian w szczegółowych zasadach świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych
w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest konsekwencją zmian
wprowadzonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubicz. Zmiany
w niniejszej uchwale będą obowiązywały od 1 stycznia 2022 roku, dotyczą zmniejszenia częstotliwości
odbioru bioodpadów. Będą one odbierane od 1 kwietnia do 31 października dla zabudowy zwartej - raz
w tygodniu, rozproszonej - raz na dwa tygodnie, od 1 listopada do 31 marca dla wszystkich nieruchomości -
raz w miesiącu. Zmniejszenie częstotliwości odbioru bioodpadów ma zapobiec podwyżce opłat za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych poprzez ograniczenie kosztów pracowniczych, eksploatacji
śmieciarek, zużycia paliwa itp.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lubiczu Górnym (PSZOK) będzie otwarty od
wtorku do soboty. Zamknięcie ww. Punktu w poniedziałek jest spowodowane sporadycznym korzystaniem
z niego przez mieszkańców.

Wobec powyższego przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski 
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