
 

 

UCHWAŁA NR XI/78/19 

RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE 

z dnia 21 listopada 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 6j ust. 3b, 3e i 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z późn. zm.) uchwala  

się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXIII/290/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 17 października 2017 r. w sprawie 

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki 

tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 4950) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 i § 2 otrzymują brzmienie: 

„§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku: 

1) nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, 

2) nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części 

nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi iloczyn 

zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 ust. 1. 

§ 2. 1. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 1 m
3
 zużytej wody 

z nieruchomości wynosi 8,50 zł. 

2. Podwyższona stawka opłaty, o której mowa w ust. 1, wynosi 17 zł.”; 

2) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. 1. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku 

letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 

160 zł za rok. 

2. Podwyższona stawka opłaty, o której mowa w ust. 1, wynosi 320 zł za rok.”; 

3) po § 4 dodaje się § 4a - § 4d w brzmieniu: 

„§ 4a. Na potrzeby ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmuje 

się, z zastrzeżeniem § 4b, że ilość zużytej w miesiącu kalendarzowym wody z nieruchomości, zwana 

dalej „miesięcznym zużyciem wody”, stanowi iloraz: 
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1) ogólnej ilości całej wody zużytej z nieruchomości w okresie wszystkich miesięcy kalendarzowych 

zamieszkiwania nieruchomości w poprzednim roku kalendarzowym, zwanej dalej „rocznym 

zużyciem wody”, oraz 

2) liczby miesięcy kalendarzowych zamieszkiwania nieruchomości. 

2. Miesięczne zużycie wody ustala się, stosując następujące zasady: 

1) roczne zużycie wody określa się na podstawie wskazań wodomierza głównego, służącego  

do pomiaru wody w celu ustalania należności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego 

z tytułu: 

a) zaopatrzenia nieruchomości w wodę, albo 

b) odprowadzania ścieków z nieruchomości, jeżeli nieruchomość nie jest zaopatrywana w wodę 

przez takie przedsiębiorstwo; 

2) jeżeli pomiary, o których mowa w pkt 1, nie były przeprowadzone w okresach odpowiadającym 

miesiącom kalendarzowym, roczne zużycie wody ustala się na podstawie okresów pomiarowych, 

których koniec przypadał w danym roku kalendarzowym, przy czym przez okresy pomiarowe 

rozumie się okresy przyjmowane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne do ustalania 

należności, o których mowa w pkt 1; 

3) liczbę określającą miesięczne zużycie wody  zaokrągla się w ten sposób, że dziesiąte części liczby 

mniejsze niż 0,5 pomija się, a równe lub większe niż 0,5 zaokrągla się do pełnych liczb. 

§ 4b. Jeżeli: 

1) nie zachodzą podstawy do ustalenia miesięcznego zużycia wody, w szczególności jeśli nieruchomość 

nie była zamieszkiwana albo nieruchomość nie była zaopatrywana w wodę przez przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne lub z nieruchomości nie były odprowadzane ścieki przez takie 

przedsiębiorstwo, 

2) nieruchomość nie była zamieszkiwana przez 6 miesięcy poprzedzających  powstanie obowiązku 

uiszczania opłaty, 

3) nastąpiła zmiana właściciela nieruchomości miesięczne zużycie wody stanowi iloczyn liczby 

mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz średniomiesięcznego zużycia wody 

przypadającego na jednego mieszkańca w wysokości  równej 4 m
3
.  

§ 4c. Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, w którym istniał obowiązek ponoszenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, miesięczne zużycie wody ustala się ponownie; jeżeli jednak 

miesięczne zużycie wody nie uległo zmianie w stosunku do tego ustalonego w poprzednim roku 

kalendarzowym, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami nie podlega ponownemu ustaleniu. 

§ 4d. Właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym 

kompostującego bioodpady w przydomowym kompostowniku zwalnia się z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w części wynoszącej: 

1) 1 zł – jeżeli zadeklarowana ilość miesięcznie zużywanej wody jest równa lub mniejsza niż 20 m
3
; 

2) 2 zł – jeżeli zadeklarowana ilość miesięcznie zużywanej wody jest większa niż 20 m
3
.”.” 

§ 2. W przypadku: 

1) nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, lub 

2) nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części 

nieruchomość, na której  nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne do ustalenia 

miesięcznego zużycia wody na rok 2020 stosuje się odpowiednio § 4a - § 4c uchwały zmienianej  

w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą, przy czym roczne zużycie wody ustala się biorąc pod 

uwagę okresy pomiarowe, których początek przypadał nie wcześniej niż w październiku 2018 r., a koniec 

nie później niż w październiku 2019 r. 
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lubina. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

B. Potocka 
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