
UCHWAŁA NR XXXVII/488/21 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 listopada 2021 r. 

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. 6k ust. 1 pkt 1 ust. 2, ust. 2a, ust. 3 i ust. 4a oraz art. 6j ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 1648 i 2320) 
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 w wysokości określonej w § 2 lub § 3 uchwały. 

§ 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 
22,00 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 
44,00 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 stanowiącej iloczyn liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz kwoty 1,00 zł. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz. 

§ 6. Traci moc 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 (Dz. U. 
Woj. Kuj.-Pom. z 2019 poz.7047). 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Barcikowski 
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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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.), 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 art. 6k ust. 2a pkt 1 ww. 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 2021 r. wyniósł 1919,00 zł, czyli 38,38 zł od osoby. Stawka ustalona przez radnych 
w kwocie 22,00 zł nie przekroczyła maksymalnej stawki. 

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 ustalonej stawki. 

Rada Gminy przyjęła podwyższoną stawkę w kwocie 44,00 zł. 

Stawka zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym została ustalona w wysokości 1,00 zł. 

Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, zgodnie z art. 6r ust. 2 ww. ustawy obejmują: 
odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), obsługę administracyjną systemu, edukację ekologiczną 
w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami. Systematycznie rosnące koszty utrzymania systemu 
gospodarki odpadami spowodowały, że utrzymanie stawki opłaty na poziomie z 2020 roku w kwocie 
19,00 zł nie jest dłużej możliwe, dlatego Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie jej zmiany. 

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

    

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Barcikowski  

Sporządził:SO,DK 

Sprawdził:AK
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