
Projekt

z dnia 11 grudnia 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych o właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6r ust. 4 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 

391 ze zm.), Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1. 
1. Za nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy uznaje się tereny nieruchomości 

zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, zabudową zagrodową oraz budynkami 
mieszkalnymi wielorodzinnymi. 

2. Określa się następujące rodzaje usług dodatkowych świadczonych przez gminęw zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,na których zamieszkują 
mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów oraz cen za te usługi: 
1)dostarczenie pojemnika na odpady komunalne w cenie 10 zł/rok za każdy pojemnik 

niezależnie od jego rodzaju i pojemności, 
2)dostarczanie worków na odpady komunalne w cenie 5 zł/rok za 24 sztuk, 
3)jednorazowe mycie i dezynfekcja pojemnika na odpady komunalne: 

a) 6,00 zł netto/pojemnik do pojemności do 240 litrów; 
b) 25,00 zł netto/pojemnik do pojemności powyżej 240 litrów do 1100 litrów; 
c) 70,00 zł netto/pojemnik do pojemności powyżej 1100 litrów; 

4)bieżąca konserwacja pojemnika, w celu zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego 
umożliwiająca, jego zgodne przeznaczeniem wykorzystanie w cenie 35,00 zł 
netto/pojemnik; 

5)dostarczenie pojemnika na odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odbiór odpadów za każdy 
pojemnik, w cenie : 
a) 200 zł netto/ pojemnik o pojemności do 2,5 m3; 
b) 370 zł netto/pojemnik o pojemności od 2,5 m3do 5m3; 
c) 550 zł netto/pojemnik o pojemności powyżej 5 m3; 
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3. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wybrany 
w drodze przetargu przez Prezydenta Miasta Lublin jest zobowiązany: 
1)terminowo dostarczać odpowiedniej ilości pojemniki i worki służące zbieraniu odpadów 

komunalnych; 
2)terminowo realizować usługi wymienionych w ust. 2; 
3)opracować i dostarczyć właścicielowi nieruchomości instrukcję prawidłowej eksploatacji 

pojemników; 
4. Ustala się minimalny okres eksploatacji pojemników służących regularnemu opróżnianiu 

zebranych w nich zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i frakcji suchej 
odpadów komunalnych odpadów, na 3 lata. 

5. Właściciel nieruchomości korzystający z usługi dodatkowej polegającej na dostarczeniu 
pojemnika na odpady komunalne jest zobowiązany dbać o stan techniczny pojemnika, 
w szczególności poprzez przestrzeganie postanowień instrukcji, o której mowa w ust. 3 pkt 3). 

6. Zapotrzebowanie na skorzystanie z usług, o których mowa w ust. 2 należy zgłosićgminie 
Lublin. 

7. Niniejszego paragrafu nie stosuje się do właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

§ 2. 
1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 3. 
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego, z terminem obowiązywania od 1 lipca 2013 roku. 
 

Przewodniczący Rady 
Miasta Lublin 

Piotr Kowalczyk
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6r ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. 
U. z 2012 r. poz. 391 z późniejszymi zmianami) rada gminy może określić,w drodze uchwały 
stanowiącej akt prawa miejscowego, rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę 
w zakresie odbierania odpadów komunalnychod właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi. Oprócz usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, świadczonych 
w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustawodawca dopuszcza 
także świadczenie przez gminę usług dodatkowych m.in. tj. dostarczenie pojemnika, mycie 
i dezynfekcje pojemnika oraz konserwacje w celu utrzymania w odpowiednim stanie 
technicznym pojemnika. Takie dodatkowe usługi w zakresie wykonywania obowiązków 
ciążących na właścicielach nieruchomości mogą świadczyć również przedsiębiorcy, nie jest to 
bowiem objęte zakresem „władztwa” gminy. Właściciel nieruchomości nie ma obligatoryjnego 
obowiązku korzystania z takich usług, gdyż jak sama nazwa wskazuje są to usługi dodatkowe tj. 
usługi wykraczające ponad standardowe usługi świadczone przez gminę. Uchwała nie 
zobowiązuje mieszkańca do korzystania z usług gminy i uiszczania dodatkowej opłaty. 
Właściciel nieruchomości nie ma więc obowiązku skorzystać z takiej usługi gminy i może kupić 
pojemniki, wynająć je od innej firmy albo od gminy – według swojego wyboru. Ważne jest, aby 
właściciel nieruchomości wyposażył ją w takie pojemniki, jakie będą zgodne z regulaminem 
utrzymania czystości i porządku w gminie w mięcie Lublin. W zakresie odpłatności art. 6r ust. 
4 wskazuje, że rada gminy określa w uchwale, rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez 
gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi. W takiej sytuacji koszty 
świadczenia dodatkowych usług nie mogą być pokrywane w ramach opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Opłata ta pokrywa bowiem koszty tylko tych usług, które gmina z mocy 
samego prawama obowiązek świadczyć na swoim terenie w ramach odbierania odpadów 
komunalnychi ich zagospodarowania. Nie należy do nich zaopatrywanie właścicieli 
nieruchomościw pojemniki, mycie i dezynfekcja pojemnika oraz konserwacja w celu 
utrzymaniaw odpowiednim stanie technicznym pojemnika. Taka usługa wykracza ponad 
standardowe usługi gminy, nie jest jej obowiązkiem objętym samą opłatą za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, dlatego właściciele nieruchomości finansują ją dodatkowo nie 
w formietej opłaty, lecz odrębnej ceny za te usługi. Zgodnie z powyższym za usługę dodatkową 
w rodzaju dostarczenia na teren nieruchomości odpowiedniej ilości i rodzajów pojemników 
(opcjonalnie wraz z usługą utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym) wymagane jest uiszczenie opłaty dodatkowej. Proponujemy „opłatę symboliczną” 
przez którą należy rozumieć minimalną opłatę, jaką właściciel nieruchomości będzie ponosił 
w ramach usługi dodatkowej. W celu ułatwienia właścicielowi nieruchomości realizacji 
ustawowego obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania 
odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznych stwarzamy dodatkowe możliwości mieszkańcom przez podjecie 
przedmiotowej uchwały. 
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