
 

 

UCHWAŁA NR XVII/121/20 

RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE 

z dnia 9 czerwca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713) w związku z art. 6k ust. 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1 i pkt 5, ust. 3 i ust. 4a oraz art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 2a, 

ust. 3 i ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.
1)

) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XVI/113/20 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty  

(Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 3457) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. W przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, ustala się miesięczną stawkę 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zróżnicowaną w zależności od liczby osób 

zamieszkujących nieruchomość lub od liczby osób zamieszkujących poszczególne lokale w przypadku 

budynku wielolokalowego, w którym znajduje się więcej niż jeden lokal, która wynosi: 

1) 36 zł za każdego mieszkańca, jeżeli nieruchomość lub lokal zamieszkuje jedna osoba; 

2) 36 zł za każdego mieszkańca, jeżeli nieruchomość lub lokal zamieszkują dwie osoby; 

3) 33 zł za każdego mieszkańca, jeżeli nieruchomość lub lokal zamieszkują trzy osoby; 

4) 29 zł za każdego mieszkańca, jeżeli nieruchomość lub lokal zamieszkują cztery osoby; 

5) 27 zł za każdego mieszkańca, jeżeli nieruchomość lub lokal zamieszkuje pięć osób; 

6) 24 zł za każdego mieszkańca, jeżeli nieruchomość lub lokal zamieszkuje sześć lub więcej osób. 

2. Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, 

wynosi odpowiednio: 

1) 72 zł za każdego mieszkańca, jeżeli nieruchomość lub lokal zamieszkuje jedna osoba; 

2) 72 zł za każdego mieszkańca, jeżeli nieruchomość lub lokal zamieszkują dwie osoby; 

3) 66 zł za każdego mieszkańca, jeżeli nieruchomość lub lokal zamieszkują trzy osoby; 

4) 58 zł za każdego mieszkańca, jeżeli nieruchomość lub lokal zamieszkują cztery osoby; 

5) 54 zł za każdego mieszkańca, jeżeli nieruchomość lub lokal zamieszkuje pięć osób; 

6) 48 zł za każdego mieszkańca, jeżeli nieruchomość lub lokal zamieszkuje sześć lub więcej osób.”. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lubina. 

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

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2020 r. 

  

Przewodnicząca Rady Miejskiej: 

Bogusława Potocka 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 150, 

284 i 875. 
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