
Projekt 

UCHWAŁA NR ............... 

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ. 

z dnia ............... 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i 

ustalenia stawki opłaty za pojemnik 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 w zw. z art. 69 ust. 2  ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6k ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubar-

towskiej uchwala, co następuje: 

§ 1 

Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w poszczególnych sektorach 

Związku - w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, zgodnie z art. 6j ust. 1 pkt. 1 oraz art. 6k 

ust. 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

§ 2 

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdego mieszkańca  

zamieszkującego daną nieruchomość:  

1)  w wysokości 6,00 zł  miesięcznie od mieszkańca - jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane  

w sposób selektywny, 

2)  w wysokości 5,00 zł miesięcznie od mieszkańca - gdy na nieruchomości łącznie z właścicielem  

nieruchomości zamieszkuje 6 i więcej osób i jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane  

w sposób selektywny 

3)  w wysokości 1 zł. od gospodarstwa - dla mieszkańców miejscowości: Rokitno, Wólka Rokicka,  

Wólka Rokicka Kolonia, Baranówka, Trzciniec, Wandzin, jeżeli odpady komunalne są zbierane  

i odbierane w sposób selektywny. 

2. Ustala się stawkę dla odpadów komunalnych niezbieranych i nieodbieranych selektywnie, gdy na nieruchomości łącznie 

z właścicielem nieruchomości zamieszkuje 6 i więcej osób – w wysokości 9,00 zł miesięcznie od mieszkańca. 

3. W budynkach wielorodzinnych za nieruchomość, w rozumieniu niniejszej uchwały, uważa się lokal mieszkalny jako 

wydzieloną trwałymi ścianami w obrębie budynku izbę lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z 

pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Warunek zastosowania obniżonej 

opłaty w oparciu o liczbę osób, wskazany w ust. 1 pkt 2) oraz w ust. 2, odnosi się do lokalu, i uważa się za spełniony, 

gdy zamieszkuje w nim 6 lub więcej osób. 

4. W pozostałych wypadkach stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 10 zł miesięcznie od 

mieszkańca. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. 

§ 4 

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, 13.02.2013 

 

 

 

 

 


