
UCHWAŁA NR XX/143/2020 
RADY GMINY LUBRZA 

z dnia 18 czerwca 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz sposobu obliczenia opłaty 

na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

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 (t.j. Dz.U. z 2020 r poz. 713), art. 6j ust. 4 i 5 oraz art.6k ust. 1 i 3 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 1579; Dz.U. 
z 2020 r., poz.150 i 284) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje: 

§ 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz 
ustalonej zgodnie z § 2 niniejszej uchwały stawki opłaty. 

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 18,00 zł miesięcznie 
od mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny. 

§ 3. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 
72,00 zł miesięcznie od mieszkańca. 

§ 4. Ustalenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, 
na której zamieszkują mieszkańcy, z zastrzeżeniem w §2 niniejszej uchwały, nastąpi na podstawie deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, której wzór określa odrębna uchwała. 

§ 5. W przypadku nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych dla poszczególnych części nieruchomości: 

1) dla części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy opłaty obliczonej według metody określonej 
w § 1; 

2) dla części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne opłaty 
obliczonej jako iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków z odpadami komunalnymi 
powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty określonej w § 6 niniejszej uchwały. 

§ 6. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik w wysokości: 

1) poj.120 L – 6,35 zł; 

2) o poj.1100 L – 58,21 zł; 

3) o poj. 7000 L – 370,43 zł. 

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za worek o poj.120 L w wysokości 18,19 zł. 

3. W przypadku, gdy  właściciel nieruchomości   nie wypełnia obowiązku    zbierania    odpadów 
komunalnych w sposób  selektywny, ustala się stawkę opłaty podwyższonej za  gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, która w zależności od pojemnika lub worka wynosi: 

1) za pojemnik o poj.120 L – 25,40 zł; 

2) za pojemnik o poj.1100 L – 232,84 zł; 

3) za pojemnik o poj. 7000 L – 1481,72 zł; 

4) za worek o poj. 120 L – 72,76 zł. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza. 
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§ 8. Traci moc uchwała Nr IV/23/2019 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia 
stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności ( Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z 2019r. poz. 861). 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Czesława Antoszczyszyn 
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