
UCHWAŁA NR XXXIX/276/21 
RADY GMINY LIPOWA 

z dnia 17 września 2021 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r poz.1372), art. 6i ust. 1 pkt 1, art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a pkt 1, 
ust. 3 oraz 4a, a także art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888) 

Rada Gminy Lipowa 
uchwala co następuje: 

§ 1. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipowa od 
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy w wysokości 35,00 zł (słownie trzydzieści pięć złotych 00/100) miesięcznie za 
mieszkańca. 

§ 3. Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomościzabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, w których bioodpady stanowiące 
odpady komunalne kompostowane są w przydomowym kompostowniku. Wysokość zwolnienia wynosi 8,00 zł 
(słownie osiem złotych 00/100) miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość. 

§ 4. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na 
której zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób 
selektywny w wysokości 70,00 zł (słownie siedemdziesiąt. złotych 00/100) miesięcznie za mieszkańca. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa. 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/274/21 Rady Gminy Lipowa z dnia 31sierpnia 2021 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 października 2021r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Lipowa 

 
 

Andrzej Binda 
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Uzasadnienie 

Po ocenie sytuacji bieżącej, stwierdza się, że przyjęte przez Radę Gminy stawki nie zabezpieczają 
faktycznych potrzeb finansowych dotyczących kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Wszystkie wpłaty dokonywane przez mieszkańców za odbiór śmieci muszą się zbilansować 
i być wydatkowane przez gminę tylko i wyłącznie na gospodarkę gminną związaną z odbiorem 
i zagospodarowaniem tych śmieci. W związku z powyższym dbając o dalsze prawidłowe funkcjonowanie 
systemu, zmianie ulegają stawki opłaty w celu wstrzymania dalszego pogłębiania się deficytu. Uchwała 
przewiduje stawkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych: 35 zł miesięcznie za jednego mieszkańca 
w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz podwyższoną w wysokości 
70,00 zł za jednego mieszkańca, w przypadku jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku 
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Opłata dla osób kompostujących wynosi 27, 
00 miesięcznie. Określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi brano pod uwagę: 
ilość wytworzonych na terenie Gminy odpadów komunalnych oraz koszty funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6 r ust.2 cytowanej ustawy, które obejmują koszty: 

a)odbierania transportu, odzysku unieszkodliwienia odpadów komunalnych; 

b)tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

c)obsługi administracyjnej tego systemu; 

d)edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania odpadami komunalnymi.
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