
UCHWAŁA …./2015 

RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia …………… 2015 roku 

 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Lipna oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

 

     Na podstawie art. 6 k ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 

87) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 

r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) uchwala się co 

następuje: 

 

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

komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i 

określa się, że opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 

nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2. 

§ 2.  Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości: 

1) 9,50 zł brutto miesięcznie za jednego mieszkańca - jeżeli odpady komunalne są zbierane i 

odbierane w sposób selektywny, 

2) 15,00 zł brutto miesięcznie za jednego mieszkańca - jeżeli odpady komunalne nie są 

zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XXVI/202/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 listopada 2012 

roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Lipna. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2014 r.  

 

                                                 Przewodnicząca Rady 

                                                  

Ewa Urbańska 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

UZASADNIENIE 
 

do uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Lipna.    
 
    W związku z opublikowaniem w dniu 17 stycznia 2015 roku ustawy z dnia 28 listopada 
2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U.2015.87), wchodzącą w życie z dniem 01 lutego 2015 r., z tym też dniem 
tracą moc dotychczasowe akty prawa miejscowego, oparte na treści art. 6k zmienianej 
ustawy.  
     Główną zmianą przy ustalaniu stawek opłat za gospodarowanie odpadami wynikającą z 
nowelizacji ustawy będzie odwrócenie podejścia z dotychczasowego, gdzie podstawową 
stawką jest stawka za odpady niepoddane segregacji, na obecne, gdzie stawką podstawową 
jest stawka opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny (taki zresztą sposób zbierania jest 
– podobnie zresztą jak dotychczas - obowiązkiem właścicieli nieruchomości, a nie ich dobrą 
wolą). W przypadku nieprzestrzegania tego obowiązku jest stosowana wyższa „sankcyjna” 
stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
    W związku z powyższym Rada Miejska w Lipnie wybiera metodę ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami określoną w art. 6j ust. 1 pkt 1 ww. ustawy tj. „od liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość” oraz stawki opłaty, którą Rada Miejska 
ustala za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 9,50 zł miesięcznie, jeżeli 
odpady są zbierane i dobierane w sposób selektywny oraz stawkę w wysokości 15,00 zł 
miesięcznie w przypadku, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 
    Uchwała niniejsza, jako akt prawa miejscowego, podlega publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Z uwagi na termin wejścia w życie 
ustawy nowelizującej oraz doniosłe konsekwencje, jakie związane są z tym faktem dla 
gminnego systemu zbierania i odbierania odpadów koniecznym jest wejście w życie 
niniejszej uchwały w terminie ustalonym odmiennie, niż podstawowy, wskazany w treści art. 
4 ust. 1 ustawy z dnia  20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 ze zm.) jednakże zgodny z treścią art. 
4 ust. 2 i art. 5 tej ustawy  
   Mając powyższe na uwadze koniecznym jest podjęcie przez Radę Miejską w Lipnie 
stosownej uchwały w przedmiotowej sprawie. 
 


