UCHWAŁA NR XXX/190/2017
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami i ustalenia wysokości tej opłaty
Na podstawie art. 6k ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ . 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki
sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty
ustalonej w § 2 niniejszej uchwały.
2. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tj.
budynków użyteczności publicznej: budynki administracji publicznej, oświaty, nauki, świetlice
wiejskie/socjoterapeutyczne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn
zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej w § 3 niniejszej uchwały.
§ . 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 11 zł
od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 20 zł od
każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane
z nieruchomości w sposób selektywny.
§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik o pojemności 120 l w wysokości 25,00 zł miesięcznie, jeżeli
odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
2. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik o pojemności 120 l w wysokości 32,00 zł miesięcznie, jeżeli
odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
3. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik o pojemności 240 l w wysokości 50,00 zł miesięcznie, jeżeli
odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
4. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik o pojemności 240 l w wysokości 64,00 zł miesięcznie, jeżeli
odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
5. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik o pojemności 1100 l w wysokości 155,00 zł miesięcznie, jeżeli
odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
6. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik o pojemności 1100 l w wysokości 200,00 zł miesięcznie, jeżeli
odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XX/134/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami i ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. U.
Województwa Lubuskiego z dnia 6 grudnia 2016 r., poz. 2512).
§ . 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.
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6. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2018r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Kaczkowski
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UZASADNIENIE
Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy dokonuje wyboru
jednej z metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata ta stanowić może
iloczyn określonej stawki opłaty oraz liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo ilości
zużytej wody na danej nieruchomości, albo powierzchni lokalu mieszkalnego.
Zgodnie z wyżej cytowaną ustawą, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują
koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu;
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
Szacowane na rok 2018 koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
na podstawie dwóch unieważnionych przetargów, wzrosną o około 75 %. Obecnie funkcjonujące stawki nie
pokryją kosztów w 2018 r. Na obydwa ogłoszone przetargi zostały złożone tylko po jednej ofercie, które
mieściły się w granicach 1.062.000,00 – 1.071.000,00 zł na 2 lata. Obecnie obowiązująca umowa opiewa na
kwotę 610.027,20 zł.
Koszty na rok 2018 szacuje się następująco:

1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych –
531.000,00 zł
2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
– 21.600,00 zł
3) obsługa administracyjna tego systemu
– 79.019,00 zł

ŁĄCZNIE – 631.619,00 zł
Koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz koszty obsługi
administracyjnej systemu mogą wzrosnąć w związku z inflacją w porównaniu do kosztów poniesionych w
roku 2017.
W przypadku zmiany stawek za odpady selektywne z 8,00 zł/os./m-c na 14,00 zł/os./m-c oraz za
odpady nieselektywne z 12,00 zł/os./m-c na 20,00 zł/os./m-c oraz założeniu, że wzrośnie ilość osób
segregujących, dochody będą wynosiły 632.568,00 zł
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