
 

 

UCHWAŁA NR XIX/148/2020 

RADY MIASTA LUBOŃ 

z dnia 11 lutego 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/147/2016 Rady Miasta Luboń z dnia 27 października  2016 r. 

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 

tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik. 

Na podstawie art. 6j  oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.
1)

 ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXIV/147/2016 Rady Miasta Luboń z dnia 27 października  2016 r. wprowadza się 

następujące zmiany:   

1. Paragraf 3 otrzymuje następujące brzmienie : 

„§ 3.  W przypadku odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Luboń od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących 

daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 4.”. 

2. Paragraf 4 otrzymuje następujące brzmienie :"§ 4. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych, o której mowa w § 3, zbieranymi w sposób selektywny 

w wysokości 26,00 zł za osobę miesięcznie.” ; 

3. Paragraf 5 otrzymuje następujące brzmienie : 

„§ 5.  Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach 

zamieszkałych w przypadku stwierdzenia niedopełnienia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych w wysokości 52,00 zł za osobę miesięcznie.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Luboń. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 r., z zastrzeżeniem postanowień ustępu 2. 

2. Postanowienia  § 1 pkt. 3 wchodzą w życie z dniem 1 maja 2020 r. 

Przewodnicząca Rady  

(-) Teresa Zygmanowska  

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1579. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 12 lutego 2020 r.

Poz. 1541
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