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UCHWAŁA NR ......./2019 

RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia .................... 2019 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

i stawki tej opłaty 

     Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U.2019.506 t.j.), art. 6k ust. 1 pkt 1  i pkt 2 , ust. 3  oraz art. 6j ust. 1 , ust. 3b  i ust. 3c  

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018.1454 t.j.) 

Rada Miejska w Lipnie uchwala, 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. 15,00 zł brutto miesięcznie za jednego mieszkańca - jeżeli odpady komunalne są zbierane 

i odbierane w sposób selektywny, 

2. 30,00 zł brutto miesięcznie za jednego mieszkańca - jeżeli odpady komunalne nie są zbierane 

i odbierane w sposób selektywny. 

§ 3.  Uchyla się Uchwałę XV/85/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 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. 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 

§ 5.  Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - 

Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. 
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Uzasadnienie 

        Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wpływy z 

opłat za gospodarowanie odpadami muszą pokrywać koszty funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, na które składają się: 

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; 

- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

- obsługa administracyjna systemu; 

- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 

       Przy obowiązujących w chwili obecnej stawkach opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, wpływy z opłat nie są wystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania 

systemu. W związku z powyższym w celu ustalenia wysokości stawki opłaty na takim 

poziomie, który pozwoli na osiągnięcie wpływów w wysokości pozwalającej pokryć koszty 

funkcjonowania systemu, dokonano szczegółowej analizy aktualnych i prognozowanych 

kosztów funkcjonowania systemu na terenie Gminy Miasta Lipna oraz biorąc pod uwagę 

ogólny wzrost cen rynku. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż w celu 

zapewnienia wystarczających do samofinansowania się systemu środków finansowych w 

latach 2020 - 2024, konieczne jest zwiększenie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami. 

     Zmiana stawki nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji 

właściciela nieruchomości, gdyż zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach „w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wójt zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i 

danych podanych w deklaracji”. Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie wówczas do 

uiszczania opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu. 


