
UCHWAŁA NR 497/XXVI/2012
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE

z dnia 24 października 2012 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt. 1 i art. 6j ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) 

Rada Miejska w Lubaczowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
ustalana będzie na podstawie metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz 391), tj. w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa. 

§ 3. Nadzór na d wykonaniem uchwały powierza się Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych Rady Miejskiej 
w Lubaczowie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 
z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
w Lubaczowie 

mgr Marek Małecki
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Uzasadnienie
uzasadnienie Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz 

391) zobligowała Radę Gminy do podjęcia uchwały w zakresie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
od właścicieli nieruchomości. Zgodnie z art. 6c ust.1 ww ustawy, gminy obowiązane są objąć systemem gospodarowania odpadami 
komunalnymi wyłącznie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

zgodnie z treścią art. 6j ww ustawy, stanowi iloczyn stawki opłaty ustalonej uchwałą oraz: 

1. liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo 
2. ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo 
3. powierzchni lokalu mieszkalnego 
oraz stawki opłaty, która zostanie ustalona odrębną uchwałą. Ustawa dopuszcza również przyjęcie jednej stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego. Mając do wyboru powyższe metody proponuje się, aby 
w Gminie Miejskiej Lubaczów metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiła iloczyn liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Metodę taką uznaje się za najbardziej sprawiedliwą 
i zgodną z zasadą "zanieczyszczający płaci". Prawdopodobne jest, że właściciele nieruchomości będą utajniać rzeczywistą liczbę 
osób zamieszkujących daną nieruchomość, lecz w takich sytuacjach przewiduje się wprowadzenie wyrywkowej kontroli ilości 
zamieszkałych osób, wspomaganej ilością zużytej wody w danym gospodarstwie domowym, biorąc pod uwagę średnią zużycia 
wody na 1 osobę.  Przyjęta w projekcie uchwały metoda  naliczenia opłaty w zależności od zamieszkałych osób wydaje się metodą 
najbardziej obiektywną i adekwatną dla realiów Gminy Miejskiej Lubaczów. 
Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowi podstawę do przyjęcia 
dalszych uchwał, wymaganych do wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej 
Lubaczów. Przedstawiając powyższy projekt wnioskuję o jego przyjęcie. 
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