
 

 

UCHWAŁA NR LV/330/2022 

RADY MIASTA LUBAŃ 

z dnia 15 marca 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/141/2020 Rady Miasta Lubań z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty  

na terenie miasta Lubań 

Na podstawie art. 6j ust. 1 pkt 1, art. 6j ust. 3, art. 6k ust. 1 pkt 1, pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 roku 

o utrzymania czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) Rada Miasta Lubań uchwala, 

co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXII/141/2020 Rady Miasta Lubań z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie miasta Lubań treść: 

1. § 2 otrzymuje brzmienie:  

„§ 2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi 

i odbieranymi w sposób selektywny, dla metody określonej w § 1 w wysokości: 32,00 zł od osoby 

zamieszkującej daną nieruchomość.”. 

2. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Wysokość zwolnienia, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej uchwały wynosi: 

a) 5,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, która posiada Kartę Dużej Rodziny, 

b) 11,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, której dochód w gospodarstwie domowym nie 

przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (art. 8 ust. 1 lub 2 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.).”. 

§ 2. § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanych liczby pojemników 

lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na danej nieruchomości oraz stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przez zadeklarowaną liczbę pojemników lub worków 

rozumie się iloczyn pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych  

na terenie danej nieruchomości oraz liczbę ich opróżnień lub odbiorów wynikających z częstotliwości 

odbioru odpadów komunalnych, zgodną z harmonogramem odbioru odpadów komunalnej dla danej 

nieruchomości.”. 

§ 3. § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki 

w zależności od ich pojemności: 
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1) dla pojemnika o pojemności 110 litrów - w wysokości: 9,00 zł, 

2) dla pojemnika o pojemności 120 litrów - w wysokości: 10,00 zł, 

3) dla pojemnika o pojemności 240 litrów - w wysokości: 20,00 zł, 

4) dla pojemnika o pojemności 1100 litrów - w wysokości: 90,00 zł.”. 

§ 4. § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za odpady komunalne za worek: 

1) o pojemności 110 litrów, wysokości 19,80 zł, 

2) o pojemności 120 litrów, w wysokości: 21,60 zł.”. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą: 

1. od dnia 01.04.2022 r. dla zapisów w § 1 ust. 1 i ust. 2 oraz w § 2. 

2. od dnia 01.05.2022 r. dla zapisów w § 3 i w § 4. 

Przewodniczący Rady Miasta: 

Kamil Glazer 
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