
 

 

UCHWAŁA

 NR XXXV)171)2013 

RADY GMINY LUBIEŃ 

z dnia 18 kwietnia 2013 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lubień. 

Na podstawie art. 6 k ust. 1 pkt. 1, art. 6 k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi 

zmianami) - Rada Gminy Lubień uchwala, co następuje:  

§ 1.  

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na 

których zamieszkują mieszkańcy w ilości do 5 osób włącznie w wysokości 11 zł miesięcznie za jedną osobę, 

jeżeli odpady zbierane są w sposób nieselektywny.  

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na 

których zamieszkują mieszkańcy w ilości do 5 osób włącznie w wysokości 5,50 zł miesięcznie za jedną 

osobę, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny. 

§ 2.  

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na 

których zamieszkują mieszkańcy w ilości powyżej 5 osób w wysokości 60 zł miesięcznie jako opłata 

ryczałtowa za daną nieruchomość, jeżeli odpady zbierane są w sposób nieselektywny.  

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na 

których zamieszkują mieszkańcy w ilości powyżej 5 osób w wysokości 30 zł miesięcznie jako opłata 

ryczałtowa za daną nieruchomość, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny. 

§ 3. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalona będzie na podstawie deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy. Wzór deklaracji określa odrębna uchwała.  

§ 4. Określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzięto pod uwagę:  

1) liczbę mieszkańców zamieszkujących Gminę Lubień;  

2) ilość wytwarzanych na terenie Gminy Lubień odpadów komunalnych;  
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3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 

odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia 

i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej tego 

systemu;  

4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że 

na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXI)153)2012 Rady Gminy Lubień z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 

ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych 

i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Lubień.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubień z obowiązkiem przeprowadzenia kampanii 

informacyjnej na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości określonych w Uchwale.  

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

Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.  

 

Przewodniczący Rady 

Stanisław Biedrończyk 
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