
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/167/2016 

RADY GMINY LUBSZA 

z dnia 15 września 2016 r. 

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 (j.t. Dz. U. 2016 r. 

poz. 446), art. 6k ust. 1 i 3 oraz art. 6j ust. 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 250, zm. 2016 r. poz. 1250) Rada Gminy Lubsza uchwala,  

co następuje: 

§ 1. Określa się metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawkę tej opłaty. 

§ 2.1. Ustala się że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której zamieszkują 

mieszkańcy naliczana jest od gospodarstwa domowego. 

2. Opłata, o której mowa w ust. 1, naliczana jest przez właściciela nieruchomości zamieszkałej na podstawie 

liczby gospodarstw domowych, zgodnie z wypełnioną deklaracją. 

3. W przypadku selektywnej zbiórki odpadów opłata, o której mowa w ust. 1, naliczana jest przez 

właściciela nieruchomości zamieszkałej w oparciu liczbę gospodarstw domowych, przy uwzględnieniu ich 

podziału na gospodarstwa małe, średnie oraz duże, zgodnie z wypełnioną deklaracją. 

§ 3.1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa 

domowego w wysokości 80,00 zł. 

2. W przypadku selektywnego zbierania odpadów ustala się niższe miesięczne stawki opłat  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wielkości tego 

gospodarstwa, w wysokości: 

1) od mikro gospodarstwa domowego - w wysokości 15,00 zł; 

2) od małego gospodarstwa domowego - w wysokości 25,00 zł; 

3) od średniego gospodarstwa domowego - w wysokości 33,00 zł; 

4) od dużego gospodarstwa domowego - w wysokości 42,00 zł. 

§ 4. Od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ryczałtowa stawka opłaty od jednej nieruchomości 

wykorzystywanej jedynie przez część roku wynosi: 

1) 180,00 zł rocznie - jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny; 

2) 490,00 zł rocznie - jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 
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§ 5. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych stanowi: 

1) w przypadku, gdy nie zadeklarowano selektywnego zbierania odpadów - iloczyn stawki opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego oraz liczby gospodarstw 

domowych funkcjonujących w obrębie nieruchomości; 

2) w przypadku, gdy zadeklarowano selektywne zbieranie odpadów - iloczyn stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego w zależności od jego wielkości, 

zgodnie § 3 ust. 2 oraz liczby gospodarstw domowych funkcjonujących w obrębie nieruchomości. 

§ 6. Z zastrzeżeniem § 7 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uiszczana w okresach 

miesięcznych w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc, za który uiszczana jest opłata, na rachunek Gminy 

Lubsza. 

§ 7. Ryczałtowa opłata za domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- 

wypoczynkowe jest uiszczana w terminie do 10 dnia stycznia za rok bieżący. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubsza. 

§ 9. Uchyla się uchwałę nr XXXI/202/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie 

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

tej opłaty oraz uchwałę w sprawie zmiany do uchwały nr XXXI/202/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 maja 2014 r. 

dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości stawki tej opłaty. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.  

  

 Przewodniczący 

 Rady Gminy Lubsza 

 

Jan Minosora 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 2 – Poz. 1929


		2016-09-22T10:30:46+0000
	Polska
	TERESA MATCZYŃSKA; OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




