UCHWAŁA NR NR XXII/143/2020
RADY MIASTA LUBAŃ
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 poz. 2010 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się górna stawkę opłaty za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz
gminy w wysokości 250 zł brutto za 1 m³.
2. Ustala się górną stawkę opłaty podwyższonej za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz
gminy w czterokrotnej wysokości stawki podstawowej w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
§ 2. Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługę opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w wysokości 98,00 zł.
brutto za 1 m³.
§ 3. Traci moc Uchwała nr XXIX/217/2012 Rady Miasta Lubań z dnia 30 października 2012 r w sprawie
określenia górnych stawek opłat za usługi usuowania odpadów z nieruchomości na terenie miasta Lubań
(Dz. Urz. Woj. Dol. 2013, poz. 224).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2020 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
Kamil Glazer

Uzasadnienie
Podstawą do podjęcia niniejszej uchwały stanowi treść art. 6 ust.2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z póź. zm.) zgodnie, z którym Rada
Miasta Lubań, w drodze uchwały jest zobowiązana do określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz za opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i za transport nieczystości ciekłych. Górna stawka za usługę odbioru odpadów komunalnych
została ustalona na podstawie średnich stawek opłat obowiązujących w danym regionie. Natomiast górna stawka
opłaty ponoszonej przez właścicieli za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
ciekłych ustalona została wyliczona na podstawie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców w tym zakresie.

