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z dnia 4 listopada 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR VXII//16
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU
z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty.
Na podstawie art. 6j ust. 2a i 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 250, ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wnoszona będzie:
1) do 5 osób włącznie – od osoby,
2) od 6 i więcej osób - od gospodarstwa domowego.
2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób
selektywny, o której mowa w ust. 1 w wysokości:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna:
- 8,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca
- 40,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego 6 osobowego i większego
b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna:
- 8,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca
- 40,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego 6 osobowego i większego
2) Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, jeżeli
odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna:
- 27,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca
- 135,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego 6 osobowego i większego
b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna:
- 11,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca
- 55,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego 6 osobowego i większego.
§ 2. Traci moc uchwała Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz.
Urz. Woj. Podl. z 2015 r., poz. 1079).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady
Wojciech Marek Protasiewicz
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UZASADNIENIE

Podjęcie nowej uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty związane jest z koniecznością
osiągnięcia przez gminę określonych przepisami poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.
Poziomy te w poszczególnych latach wynoszą:
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Jak pokazuje powyższa tabela jedynie w 2015 r. poziom został osiągnięty. W związku z
tym, że ½ mieszkańców gminy nie sortuje odpadów nie jesteśmy w stanie osiągać poziomów, które
z roku na rok są coraz wyższe. Za niewystarczający poziom selektywnej zbiórki gmina musi płacić
kary. Wydaje się, że jedynym sposobem zachęcenia mieszkańców do sortowania odpadów jest
podwyższenie stawki opłaty za odpady, które nie są zbierane w sposób selektywny. Konieczność
podwyższenia opłaty za odpady zbierane bez selekcji i tym samym zwiększenie różnicy między
stawkami opłat za odpady zbierane w sposób selektywny i bez selekcji wynika również z corocznej
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipsk.
Wejście w życie z dniem 1 lutego 2015 r. ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015
r. poz. 87) wprowadziło zmianę polegającą na tym, że stawką podstawową jest stawka za odpady
zbierane i odbierane w sposób selektywny. Natomiast jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i
odbierane w sposób selektywny, rada gminy określa wyższe stawki opłaty. Nowelizacja ustawy
określiła także maksymalną stawkę opłaty, która obecnie wynosi - w przypadku stawki od
mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość - 27,72 zł miesięcznie za odpady selektywnie
zbierane (2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem) oraz - w
przypadku stawki od gospodarstwa domowego - 77,62 zł miesięcznie (5,6 % przeciętnego
miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem). Za odpady zbierane i odbierane bez
selekcji maksymalna stawka opłat wynosi dwukrotność maksymalnej stawki za odpady zbierane w
sposób selektywny. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem za rok
poprzedni ogłasza w pierwszym kwartale każdego roku w drodze obwieszczenia Prezes GUS.
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dała też gminom
możliwość różnicowania stawek opłat m. in. w zależności od rodzaju zabudowy.
Proponowane stawki za odpady zbierane bez selekcji wynoszą w zabudowie jednorodzinnej
i zagrodowej – 27,00 zł/os./mies. i 135,00 zł/gosp. dom./mies. Stawki za odpady zbierane w sposób
selektywny pozostają bez zmian i wynoszą 8,00 zł/os./mies. i 40,00 zł/gosp. dom./mies. Stawki w
zabudowie wielorodzinnej również pozostają bez zmian i wynoszą 11,00 zł/os./mies. i 55,00
zł/gosp. dom./mies.
Zmiana stawki nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji przez
właściciela nieruchomości, gdyż zgodnie z art. 6m ust. 2a. ustawy o utrzymaniu czystości i
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porządku w gminach, w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, burmistrz 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.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i zasadne.
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