
 

 

UCHWAŁA NR XVI/113/20 

RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE 

z dnia 19 maja 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości stawki tej opłaty 

Na podstawie art. 6k ust. 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1 i pkt 5, ust. 3 i ust. 4a oraz art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 2a, ust. 3 

i ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r.  

poz. 2010, z późn. zm.1)) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie 

z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty 

ustalonej w § 2 ust. 1. 

§ 2. 1. W przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, ustala się zróżnicowaną, 

w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, miesięczną stawkę opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) jeśli nieruchomość zamieszkuje 1 osoba - 36,00 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, 

2) jeśli nieruchomość zamieszkują 2 osoby - 36,00 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, 

3) jeśli nieruchomość zamieszkują 3 osoby - 33,00 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, 

4) jeśli nieruchomość zamieszkują 4 osoby - 29,00 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, 

5) jeśli nieruchomość zamieszkuje 5 osób - 27,00 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, 

6) jeśli nieruchomość zamieszkuje 6 osób lub więcej - 24,00 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego 

nieruchomość. 

2. W przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości 

nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną stawkę 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość 

w wysokości dwukrotności stawki określonej w ust. 1 miesięcznie określonej odpowiednio w zależności  

od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość. 

§ 3. 1. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek wynosi 

w przypadku: 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 

i 284. 
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1) worka o pojemności 0,12 m3 – 18,00 zł; 

2) pojemnika o pojemności: 

a) 0,12 m3 – 6,00 zł, 

b) 0,24 m3 – 12,50 zł, 

c) 0,36 m3 -  19,00 zł, 

d) 0,66 m3 – 34,50 zł, 

e) 1,10 m3– 58,00 zł, 

f) 1,50 m3 – 79,00 zł, 

g) 2,50 m3 – 132,00 zł, 

h) 3,00 m3 – 158,50 zł, 

i) 5,00 m3 - 264,50 zł, 

j) 6,00 m3 – 317,50 zł,   

k) 8,00 m3 – 423,00 zł, 

l) 12,00 m3 – 635,00 zł. 

2. W przypadku nieruchomości, o której mowa w ust. 1, podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek wynosi w przypadku: 

1) worka o pojemności  0,12 m3 – 36,00 zł; 

2) pojemnika o pojemności: 

a) 0,12 m3 – 12,00 zł, 

b) 0,24 m3 – 25,00 zł, 

c) 0,36 m3 -  38,00 zł, 

d) 0,66 m3 – 69,00 zł, 

e) 1,10 m3 – 116,00 zł, 

f) 1,50 m3 – 158,00 zł, 

g) 2,50 m3 – 264,00 zł, 

h) 3,00 m3 – 317,00 zł, 

i) 5,00 m3 - 529,00 zł, 

j) 6,00 m3 – 635,00 zł,   

k) 8,00 m3 – 846,00 zł, 

l) 12,00 m3 – 1270,00 zł. 

§ 4. 1. W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wynosi 180 zł za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

2. W przypadku nieruchomości, o której mowa w ust. 1, podwyższona stawka opłaty od nieruchomości,  

na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe wynosi 360 zł za rok. 

§ 5. Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym o kwotę 1,00 zł na każdego mieszkańca 

zamieszkującego nieruchomość. 
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§ 6. Traci moc uchwała nr XXXIII/290/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 17 października 2017 r. 

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 

stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 4950) zmieniona uchwałą nr XI/78/19 Rady Miejskiej w Lubinie 

z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 6849) oraz uchwałą 

nr XII/88/19 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniającą uchwałę nr XXXIII/290/17 Rady 

Miejskiej w Lubinie w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 7500). 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lubina. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2020 r. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej: 

Bogusława Potocka 
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