
UCHWAŁA NR ........ 2021 

RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia .........2021 roku 

 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 i stawki tej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.) oraz 

art. 6j ust. 1 pkt 1, art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a pkt 1, ust. 3, ust. 4a ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439; zm.: 

Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 2361) Rada Miejska w Lipnie uchwala,  

co następuje: 

§  1.  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Lipna, 

powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn 

liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w 

§2. 

§  2.  Dla odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny ustala się 

stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 17,00 zł miesięcznie 

na jednego mieszkańca. 

§  3.  Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w 

sposób selektywny w wysokości dwukrotności stawki miesięcznej na mieszkańca określonej 

w §2. 

§  4.  Ustala się zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

wysokości 1,00 zł miesięcznie od mieszkańca, dla właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym. 

§ 5.  Uchyla się Uchwałę XIII/100/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 5 grudnia 2019 roku 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Lipna oraz zmiany stawek tej opłaty. 

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 

§ 7.  Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - 

Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 roku. 

 

 



Uzasadnienie 

 

    Zgodnie z art. 6 k ust. 1 pkt. 1 oraz art. 6r ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, rada gminy zobligowana jest do wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, zaś niniejsza opłata musi 

pokrywać koszty systemu gospodarowania odpadami. Koszty systemu obejmują: koszty 

odbioru, transportu, zbierania i odzysku odpadów komunalnych, utrzymania punktu 

selektywnej zbiórki odpadów, obsługi administracyjnej czy edukacji mieszkańców. 

   Aktualne stawki opłat nie zapewnią spełnienia nałożonego przez ustawę wymogu 

samofinansowania się systemu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Lipna. Nie zabezpieczą 

potrzeb finansowych na pokrycie kosztów realizacji nowej umowy, stąd konieczność zmiany 

ich wysokości. 

    Decyzja ta wynika z konieczności dostosowania poziomu opłat do realnych kosztów 

gospodarki odpadami. Ich sukcesywny wzrost spowodowany jest kilkoma czynnikami: 

większą ilością wytwarzanych przez mieszkańców odpadów (co pociąga za sobą wzrost 

kosztów ich odbioru i zagospodarowania). Konieczność dopłacania do odbioru i 

przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie zależy od prawidłowej segregacji w 

gospodarstwach domowych. Tylko dobry jakościowo surowiec może być bowiem 

przekazany do recyklingu. Kolejnym czynnikiem wpływającym na wzrost kosztów jest 

załamanie na rynku surowców wtórnych (brak popytu, ujemne ceny, ustawowy wzrost 

nakładów na ochronę przeciwpożarową magazynowanych surowców) oraz wprowadzone w 

ostatnim czasie przez Sejm zmiany przepisów krajowych (m.in. nowelizacja ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach, liczne rozporządzenia dot. gospodarki 

odpadami). Wszystkie te okoliczności sprawiły, że utrzymanie stawki na poziomie z 2020 

roku nie jest dłużej możliwe. 


