
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 zmiany stawek 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 ze zm., poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87, 

poz. 122, poz. 1045, poz. 1269, poz. 1688, poz. 1793) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 

marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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. 10,00 zł brutto miesięcznie za jednego mieszkańca - jeżeli odpady komunalne są zbierane i 

odbierane w sposób selektywny, 

2. 16,00 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 IV/20//2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 stycznia 2015 roku 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Lipna. 

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

Województwa Kujawsko – Pomorskiego z mocą od dnia 01 stycznia 2016 roku. 

 

 

                                                                           Przewodnicząca Rady 
                                                                                                     Ewa Urbańska 

 

 



Uzasadnienie 

          Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest 

głównie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie 

kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku danego typu 

(DzU z 2013 r. poz. 38), które od 1 stycznia 2016 r. wprowadza zakaz składowania odpadów 

o kodach 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 oraz z grupy 20, dla których ciepło spalania 

wynosi powyżej 6 MJ/kg s.m., TOC > 5% s.m., a straty przy prażeniu > 8% s.m. Oznacza to, 

że do 31 grudnia 2015 r. należy zapewnić przetwarzanie wszystkich odpadów komunalnych 

oraz tych pochodzących z sortowania w celu spełnienia dodatkowych parametrów 

składowania. Dodatkowo w stosunku do lat poprzednich zanotowano gwałtowny wzrost ilości 

odbieranych od mieszkańców odpadów komunalnych, zwłaszcza odpadów zmieszanych i 

zielonych, co znacznie wpływa na zwiększenie kosztów transportu, zbierania i 

zagospodarowania odpadów. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem 

samofinansującym się. Pokrywanie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z 

innych źródeł jest nieracjonalne wobec wymogów ustawowych.  

       W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na prawidłowe funkcjonowanie 

systemu konieczne jest dokonanie korekty stawek opłat, aby były one wystarczające na 

realizację całości zadań powierzonych gminie.  

 


