
Projekt 

UCHWAŁA NR .................... 

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej  

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

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych 

na obszarze gmin członkowskich Związku, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 w zw. z art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 

1, 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 

2012 r. poz. 391) Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej  uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 

Określa się górne stawki opłat (brutto) ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych położonych na obszarze gmin członkowskich Związku  za świadczenie usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru 

działalności regulowanej: 

1. W zakresie odbierania zmieszanych odpadów komunalnych bez prowadzenia selektywnej zbiórki: 

a) pojemnik o pojemności 110 l - 25,00 zł. 

b) pojemnik o pojemności 120 l - 28,00 zł. 

c) pojemnik o pojemności 240 l - 45,00 zł. 

d) pojemnik o pojemności 1100 l - 150,00 zł. 

e) pojemnik KP 7 o pojemności 7000 l - 600,00 zł. 

2. W zakresie odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, jeżeli pozostałe odpady komunalne 

zbierane i odbierane są selektywnie: 

a) pojemnik o pojemności 110 l - 20,00 zł. 

b) pojemnik o pojemności 120 l – 22,00 zł. 

c) pojemnik o pojemności 240 l -  36,00 zł. 

d) pojemnik o pojemności 1100 l - 120,00 zł. 

e) pojemnik KP 7 o pojemności 7000 l - 530,00 zł. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. 

 



§ 3. 

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

Województwa Lubelskiego. 

 

       Przewodniczący Zgromadzenia Związku 

 

                                                                                                                    Janusz Bodziacki 

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym 

Lublin, 16.01.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


