
UCHWAŁA NR XXVIII/155/2020 
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU 

z dnia 26 października 2020 r. 

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na rzecz gminy oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych na terenie Miasta i Gminy Lipsko 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 3 ust. 1 i art. 6 ust. 2, ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości którzy nie są 
obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta i Gminy Lipsko, 
za usługi odbioru odpadów komunalnych, zbieranych i odbieranych w sposób selektywny  w następujących 
wysokościach: 

1) 35 zł brutto za jednokrotny odbiór pojemnika/worka o objętości 110 l – 120 l, 

2) 60  zł brutto za jednokrotny odbiór pojemnika/worka o objętości 240 l, 

3) 150 zł brutto za jednokrotny odbiór pojemnika o objętości 1100 l, 

4) 1000 zł brutto za jednokrotny odbiór pojemnika o objętości 7 m3 

2. Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się  górne stawki opłat 
za usługi, o których mowa w §1.ust. 1 zwiększone o 50 %. 

§ 2. Określa się górną stawkę opłaty, ponoszonej  przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  do punktu zlewnego: 

a) w odległości do 5 km od punktu zlewnego w wysokości 45 zł brutto za 1 m3; 

b) w odległości od 5 do 10 km od punktu zlewnego w wysokości 60 zł brutto za 1m3; 

c) w odległości powyżej 10 km od punktu zlewnego 75 zł brutto za 1m3.  

§ 3. Traci moc uchwała Nr VIII/53/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 maja 2011r. w sprawie 
ustalenia  górnych stawek i zasad odpłatności za usługi w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie 
Miasta i Gminy Lipsko. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Lipsku 

 
 

Marcin Lenart 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) Rada Gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych.

Z uwagi na zmiany cen usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, należało dostosować
górne stawki opłat do obowiązujących cen rynkowych. Stawki opłat nie były aktualizowane od 2011r.
Zmiana ww. uchwały ma na celu także dostosowanie jej zapisów do wymogów znowelizowanej ustawy z
dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Górne stawki określone w przedmiotowej uchwale są stawkami maksymalnymi, jakie mogą być
stosowane przez firmy świadczące usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych i służyć mają ochronie
nabywcy takiej usługi przed wygórowanymi cenami, których mógłby żądać przedsiębiorca za jej
wykonanie. Jednocześnie są to stawki, służące wyliczeniu opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbiór odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników
bezodpływowych, którym na podstawie art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, wójt, burmistrz, prezydent miasta wydaje z urzędu decyzje, w której ustala
obowiązek uiszczania opłat za pobieranie odpadów komunalnych i wysokość opłat wyliczonych z
zastosowaniem górnych stawek opłat.

Podjęcie uchwały zapewni realizację zadań wynikających z ustawy.
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