
UCHWAŁA NR LIII/384/22 
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU 

z dnia 27 października 2022 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki 
opłaty na terenie Gminy Lubsko. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1, art. 6j ust. 2a i art. 6 k 
ust. 1, 2, 2a i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1279 z późn. zm.) Rada Miejska w Lubsku uchwala, co następuje: 

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach położonych na 
terenie gminy Lubsko, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2. 

§ 2. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób 
selektywny z nieruchomości na terenie gminy Lubsko, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 32,00 zł 
miesięcznie od mieszkańca. 

2. Ustala się trzykrotność stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na 
terenie gminy Lubsko, na których zamieszkują mieszkańcy, tj. w wysokości 96,00 zł miesięcznie od 
mieszkańca, jeżeli nie jest wypełniany obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

§ 3. Z dniem 31.12.2022 r. traci moc uchwała Nr XXI/170/20 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 czerwca 
2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki 
opłaty na terenie Gminy Lubsko (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2020 r., poz. 1723). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Artur Bondarenko 
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UZASADNIENIE 

do uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Lubsko 

 
W myśl art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1279 z późn. zm.) system powinien się samofinansować. 
Zgodnie z art. 6h ww. ustawy właściciele nieruchomości, o których mowa w art. 6c, są obowiązani ponosić 
na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Zgodnie z art. 6k ust. 2 i art. 6r ust. 2-2b oraz 2d wyżej cytowanej ustawy rada gminy określa stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie analizy gospodarowania odpadami 
komunalnymi w gminie, biorąc pod uwagę m.in.: 
1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę, 
2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, 
3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbierania, transportu, 
zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu). 

Na podstawie art. 6k ust. 2a ww. ustawy rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej 
niż maksymalne stawki opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny 
wynoszą za miesiąc: 

1) w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 1 - 2% przeciętnego miesięcznego dochodu 
rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za mieszkańca. 
Na podstawie art. 6k ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 1648 i 2151) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił w dniu 
30 marca 2022 r., ogłosił, że przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2021 r. 
wyniósł 2061,93 zł. 

Dbając o dalsze prawidłowe funkcjonowanie całego systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi zaproponowano Radzie Miejskiej w Lubsku zmianę stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

Ponadto, postanowienia art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1279 z późn. zm.) nakazują radzie gminy 
określić 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 stawki ustalonej na podstawie 
ust. 1 albo w art. 6j ust. 3b. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
 
Sporządził: Tomasz Zbroszczyk 
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