
UCHWAŁA NR XXII/134/20 
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ 

z dnia 25 listopada 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Stary Lubotyń oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

Na podstawie art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) oraz 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. z 2019 r. 
poz. 506 z póżn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XII/79/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru 
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Lubotyń oraz 
ustalenia stawki takiej opłaty , wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:      

„1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary 
Lubotyń dla nieruchomości zamieszkałych w wysokości 20 złotych miesięcznie od jednego mieszkańca.”; 

2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:     „2. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny w wysokości 40 złotych od jednego mieszkańca.”-        

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Janusz Legacki 
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Uzasadnienie

Ze względu na wzrost kosztów obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary
Lubotyń́ zaistniała konieczność́ zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przyjęte
stawki opłat wynikają̨ z kalkulacji kosztów i analizy rynkowej.

Średniomiesięczny koszt odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Stary Lubotyń́ w 2019 r. wynosił
37.600 zł , zaś́ w roku bieżącym według obecnych stawek wyniesie ok. 32.900 zł. Jednocześnie należy
wskazać́ że mieszkańcy Gminy Stary Lubotyń́ wytwarzają̨ ok. 252,99 kg odpadów/osobę̨. Duży wpływ na cenę̨
odpadów ma stawka opłaty za składowanie odpadów zmieszanych. Stawka ta wzrosła z 170 zł/tonę̨ w 2019
roku do 240 zł/tonę̨ w 2020 r.

Po przeprowadzonym w dniu 12 października 2020 przetargu na odbiór odpadów komunalnych z terenu
Gminy Stary Lubotyń́ wyłoniono wykonawcę̨ powyższego zadania za kwotę̨ 900 zł/t. Biorąc po uwagę̨ liczbę̨
mieszkańców w ilości 3067 osób i szacunkową ilość́ odpadów planowaną do odbioru w 2021 r. w ilości
700 ton ustalono koszt przypadający na 1 mieszkańca.

Szacunkowy średniomiesięczny koszt odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Stary Lubotyń́
w 2021 r. wyniesie ok. 52500 zł, co przekłada się̨ na stawkę̨ 17,1 zł na 1 mieszkańca gminy. Biorąc pod uwagę̨,
że ok. 80% mieszkańców zadeklarowało zagospodarowanie bioodpadów we własnym zakresie ustalono stawkę̨
podstawową za odbiór odpadów w wysokości 20 zł i ulgę̨ dla bioodpadów w wysokości 4 zł.
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