
  

UCHWAŁA NR XVIII/136/20 

RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM  

z dnia 30 stycznia 2020 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty 

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

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 6j i art. 6k ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) 

uchwala się, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr XV/99/19 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie 

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

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r. poz. 6764) wprowadza się następujące zmiany: 

1) uchyla się § 6 i § 7. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski. 

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

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązująca od 1 kwietnia 2020 r. 

 

  



Uzasadnienie do uchwały 

Dnia 15 listopada 2019 r. Rada Miejska w Lwówku Śląskim podjęła uchwałę w sprawie wyboru 

ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz. 

Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r. poz. 6764) wg nowych wymogów zmienionej ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.). 

Zmiana uchwały wynika z konieczności dostosowania jej do zaleceń nadzoru prawnego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. 

Zgodnie z art. 6k ust. 2a pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) rada gminy ustala stawki opłat w wysokości 

nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób 

selektywny wynoszą za miesiąc, w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 3 ustawy, 3,2% 

przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem, za pojemnik o pojemności 

1100 litrów lub 1% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za worek 

o pojemności 120 litrów, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości; 

za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości 

proporcjonalnej do ich pojemności. Przy uwzględnieniu, że przeciętny miesięczny dochód 

rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2018 r. wyniósł 1693 zł (obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu 

rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2018 r.; M.P. poz. 278), maksymalne stawki opłaty za pojemniki 

wynoszą: 

1) za pojemnik o pojemności 60 l - 2,95 zł, 

2) za pojemnik o pojemności 110 l - 5,41 zł, 

3) za pojemnik o pojemności 120 l - 5,91 zł, 

4) za pojemnik o pojemności 240 l - 11,82 zł, 

5) za pojemnik o pojemności 1100 l - 54,17 zł. 

Zgodnie z art. 6r ww. ustawy: „Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina 

pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują 

koszty: 

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

3) obsługi administracyjnej tego systemu; 

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 

Cytowane wyżej przepisy określają ramy finansowe w jakich rada gminy ma możliwość ustalenia 

stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku nieruchomości 

niezamieszkałych stawki ww. opłat są powiązane z jednostką miary odpadów w litrach. Przy ich 

uwzględnieniu i przeliczeniu na m3 i dalszym przeliczeniu na Mg (tony) wychodzi, że maksymalna 

stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jaką może ustalić rada gminy nie wystarczy 

na pokrycie wszystkich kosztów ponoszonych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski na obsługę systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi.  

Koszty odbioru odpadów komunalnych z podziałem na frakcje: 

1) odpady zmieszane  - 237,60 zł/Mg, 

2) odpady z tworzyw sztucznych + metal    - 324,00 zł/Mg, 



3) odpady ze szła - 226,80 zł/Mg, 

4) odpady BIO  - 226,80 zł/Mg, 

5) odpady papieru i tektury - 270,00 zł/Mg. 

Koszty zagospodarowania odpadów komunalnych: 

1) odpady zmieszane  - 380,00 zł/Mg, 

2) odpady z tworzyw sztucznych + metal    - 162,00 zł/Mg, 

3) odpady ze szła -  91,80 zł/Mg, 

4) odpady BIO  - 270,00 zł/Mg, 

5) odpady papieru i tektury - 270,00 zł/Mg. 

Maksymalna stawka opłaty jaką może uzyskać gmina z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych za pojemnik 1100 1 wynosi 54,17 zł, co w 

przeliczeniu na pojemnik 1000 l wynosi 49,25 zł.  

Przeliczenie maksymalnej stawki z litrów na Mg (tony): 

Pojemnik 1000 l – 49,25 zł; 5 pojemników o pojemności 1000 l = 246,25 zł 

1 000 l = 1 m3 = 49,25 zł; 

5 m3 = 1 Mg = 246,25 zł  

 Z powyższego wynika, że określenie dopuszczalnej ww. ustawą maksymalnej stawki opłaty za 

pojemnik dla nieruchomości niezamieszkałych jest niewystarczające dla pokrycia kosztów ponoszonych 

przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski, która rozlicza się z podmiotem odbierającym odpady komunalne 

z nieruchomości objętych gminnym systemem wg ilości faktycznie odebranych odpadów. Miesięczna 

stawka za pojemnik 1100 l w wysokości 54,17 zł wystarczy na zapłatę tylko kosztów odbioru odpadów 

komunalnych. 

Pozostałymi kosztami, tj. zagospodarowania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej 

systemu gospodarki odpadami komunalnymi,  utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych i edukacji ekologicznej, które znacznie przewyższają maksymalną stawkę opłaty za 

pojemnik należałoby obciążyć właścicieli nieruchomości zamieszkałych dla zbilansowania systemu 

gospodarki odpadami. W takim przypadku przedsiębiorcy otrzymaliby pomoc publiczną finansowaną 

przez mieszkańców gminy i miasta Lwówek Śląski. 

W przypadku pozostawienia nieruchomości niezamieszkałych w systemie gminnym obniżenie 

stawek opłat dla przedsiębiorców spowoduje konieczność podniesienia stawek opłat dla właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych, a to wprowadziłoby poczucie niesprawiedliwości wśród społeczności 

gminy Lwówek Śląski. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały z wycofaniem nieruchomości niezamieszkałych z 

gminnego systemu gospodarki odpadami na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski jest celowe i 

zasadne. 

 


