
Projekt

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

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

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

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz stawki tej opłaty 

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 (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.), w związku z art. 6k 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 

z 2012 r. poz. 391, ze zm.), Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

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

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

§ 2. 
Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 
3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie 
z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn powierzchni lokalu 
mieszkalnego oraz stawki opłaty określonej w § 3. 

§ 3. 
1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której 

mowa w § 2 w wysokości 0,89 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. 
2. Ustala się niższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny, w wysokości: 
1)0,65 zł/m2powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dla lokali mieszkalnych o powierzchni 

poniżej 40 m2; 
2)0,56 zł/m2powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dla lokali mieszkalnych o powierzchni 

od 40 m2 do 80 m2; 
3)0,44 zł/m2powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dla lokali mieszkalnych o powierzchni 

równej lub większej od 80 m2. 

§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 
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§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Miasta Lublin 

Piotr Kowalczyk
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Uzasadnienie
Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz stawki tej opłaty ma wpływ na dochody i wydatki Miasta. Znowelizowana 
ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminy obowiązek przejęcia 
gospodarki odpadami komunalnymi wytworzonymi co najmniej przez właścicieli nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy. Każdy właściciel takiej nieruchomości począwszy do dnia 
1 lipca 2013 r. będzie musiał uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 
każdy miesiąc kalendarzowy, w którym w danej nieruchomości zamieszkują mieszkańcy. 
Z opłaty tej gmina musi pokryć koszty gospodarowania odpadami komunalnymi. Planuje się, że 
dochody Gminy Miejskiej Lublin z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
wytworzonymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w granicach administracyjnych 
miasta z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosą: w 2013 r. - ok. 55 000 000 
zł, w 2014 r. – 55 500 000, zaś w następnych latach odpowiednio więcej. Kwota ta będzie 
obejmować koszty: 1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych, w tym odpadów dotychczas niezagospodarowywanych, stanowiących ok. 25% 
całej masy odpadów komunalnych, tzn. wyrzucanych na dzikie wysypiska, spalanych 
w domowych piecach, magazynowanych w piwnicach, na strychach, w komórkach itp., 
z uwzględnieniem narzuconej przez Unię Europejską zmiany sposobu zagospodarowywania 
odpadów na kosztowniejszą, ale mniej szkodliwą ekologicznie: selektywne zbieranie 
i odbieranie, wypełnienie norm odzysku surowców wtórnych i gruzu, zmniejszenie ilości 
odpadów ulegających rozkładowi biologicznemu kierowanych na składowiska, 2. tworzenia 
i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 3. obsługi 
administracyjnej tego systemu, w tym także stworzenia bazy danych, kontroli prawidłowości 
wnoszenia opłat, windykacji należności. W związku z realizacją zadania planuje się zwiększyć 
zatrudnienie w Urzędzie Miasta Lublin o 25 etatów, 4. edukacji ekologicznej, Wszystkie te 
koszty muszą zostać pokryte z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Ustawodawca nie przewiduje możliwości czerpania przez gminy zysku z tej opłaty ani 
subsydiowania tych zadań z innych dochodów gminy. Dlatego stawka opłaty musi być 
dokładnym odzwierciedleniem kosztów. Przy wyborze metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dążyć do tego, aby opłata ta podlegała jak 
najmniejszym zmianom w czasie i była jak najlepiej weryfikowalna. Takie cechy posiada metoda 
liczenia opłaty od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, która tylko w wyjątkowych 
sytuacjach ulega zmianom i jest ewidencjonowana przez Urząd Miasta, a zatem zapewni lepszą 
ściągalność opłaty i niemalże uniemożliwi podawanie nieprawdziwych danych danych, przez co 
spowoduje samofinansowanie się systemu. Powierzchnia mieszkalna jest odzwierciedleniem 
zamożności mieszkańców, do której również jest proporcjonalne wytwarzanie odpadów 
komunalnych. Metoda ta będzie korzystna dla rodzin wielodzietnych oraz cieszy się silnym 
poparciem zarządców nieruchomości. Wprowadzenie progów powierzchni mieszkalnej 40 m2 
i 80 m2 pozwoli równomiernie obciążyć gospodarstwa domowe kosztami gospodarowania 
odpadami zależnie od powierzchni mieszkalnej. 
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