
Zarządzenie WG. 0050.130.2022. 

Wójta Gminy Lubsza 

z dnia 04.11.2022 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały nr 

………Rady Gminy Lubsza z dnia …………. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.  

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 

2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz  w oparciu o Uchwałę Nr LIV/376/2010 Rady Gminy Lubsza z 

dnia 21 października 2010r. określającą szczegółowy sposób konsultowania z radami 

działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 129 poz. 1472 z 10.11.2010 r.) 

zarządzam, co następuje: 

 

§1 

Przeprowadzenie konsultacji w sprawie uchwalenia w/w uchwały. 

 

§2 

Konsultacje będą przeprowadzane  w terminie 14 dni od  dnia  publikacji treści projektów 

uchwał na  stronie internetowej Urzędu Gminy w  Lubszy www.lubsza.ug.gov.pl oraz  

w Biuletynie Informacji Publicznej bip.lubsza.ug.gov.pl  

 

§3 

Projekty w/w uchwał zostały opublikowane na  stronie internetowej Urzędu Gminy  

w Lubszy www.lubsza.ug.gov.pl oraz  w Biuletynie  Informacji Publicznej bip.lubsza.ug.gov.pl   

 

§ 4 

Konsultacje będą  prowadzone poprzez możliwość  składania pisemnych uwag do projektów 

w/w uchwał w terminie 7 dni od upływu 14-dniowego terminu, o którym mowa w §2. 

 

§ 5 

Pisemne uwagi należy  składać w terminie określonym w § 4 w Urzędzie Gminy Lubsza,  

ul Brzeska 16 - w godzinach urzędowania. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Bogusław Gąsiorowski 

Wójt Gminy Lubsza 

 

 

 

  



      PROJEKT 

UCHWAŁA NR……2022 

RADY GMINY LUBSZA 

z dnia …..2022 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42  ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 6k ust. 1 pkt 

1, ust. 2, ust. 2 a pkt 1, ust. 3 i art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.) Rada 

Gminy Lubsza uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata miesięczna za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki tej opłaty ustalonej w ust. 2. 

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust 

1, w wysokości 30,00 zł  miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną 

nieruchomość położoną na terenie gminy Lubsza. 

3. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny, ustala się stawkę podwyższoną za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w wysokości 60,00 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca 

zamieszkującego daną nieruchomość położoną na terenie gminy Lubsza, co stanowi 

dwukrotność wysokości stawki ustalonej w ust. 2. 

§ 2. 

Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 

1,00 zł od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od każdego 

mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.   

§ 3. 

Opłata o której mowa w § 1,  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. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubsza. 

§ 5. 

Uchyla się uchwałę nr XXVIII/264/2021 Rady Gminy  Lubsza z dnia 16 grudnia 2021 r. w 

sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz uchwałę nr XXIX/273/2022 Rady Gminy  Lubsza z 



dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

§ 6. 

Uchwała podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia  2023 r. 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

do projektu uchwały nr ….. 

Rady Gminy Lubsza 

z dnia ……. 

 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

 

 

 Zgodnie z art. 6k ustawy o utrzymaniu  czystości i porządku w gminie, Rada 

gminy dokonuje w drodze uchwały wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi spośród metod wymienionych w art. 6j ust. 1 ww. ustawy i ustala 

wysokość tej opłaty. 

 Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 

pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które na rzecz gminy 

obowiązani są ponosić właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, gmina 

pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Koszty 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują koszty: 

odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

tworzenia i utrzymania pszoków, obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji 

ekologicznej. Zgodnie z zapisami ww. ustawy system powinien się bilansować. 

 Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi i 

szacowanych kosztów funkcjonowania systemu w 2021 r. ustalono, że opłaty pobierane od 

właścicieli nieruchomości nie są wystarczające do pokrycia wydatków z nim związanych. 

Wobec powyższego zachodzi potrzeba podjęcia nowej uchwały w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki 

tej opłaty. 

W celu wypełnienia zapisów art. 6r. ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach, proponuje się wprowadzenie miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od jednego 

mieszkańca w wysokości 30,00 zł i dwukrotność tej stawki jako opłaty podwyższonej za 

gospodarowanie odpadami, jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia  obowiązku zbierania 

odpadów w sposób selektywny. 

Szacowany wzrost kosztów związany jest z podniesieniem opłaty za korzystanie ze 

środowiska, w zakresie składowania odpadów, zwiększoną ilością odbieranych  odpadów od 

mieszkańców, wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, podwyżką cen paliw, oraz 

rosnącą  inflacją. Ponadto Rada gminy, w drodze uchwały zwalnia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 



komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. 

Uchwała spowoduje zwiększenie wpływów, w systemie gospodarowania odpadami 

komunalnymi, wobec czego jej podjęcie jest celowe i zasadne. 

 

 


