
UCHWAŁA NR XVI/102/20
RADY GMINY MILEJÓW

z dnia 26 lutego 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę 
Milejów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania 

tych odpadów oraz wysokości cen ze te usługi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 
1996 roku  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) - Rada 
Gminy Milejów uchwala, co następuje:

§ 1. Załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały nr XIII/76/15 Rady Gminy Milejów z dnia 22 grudnia 2015. 
w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Milejów w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen 
ze te usługi (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016r., poz. 645) otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 
1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milejów.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Wirski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 5 marca 2020 r.

Poz. 1596



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/102/20

Rady Gminy Milejów

z dnia 26 lutego 2020 r.

Rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Milejów w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia 

oraz wysokości cen za te usługi

Lp. Rodzaj usługi Miejsce odbioru Cena za jednorazowy odbiór 
przez PSZOK 

Usługa jednorazowego odbioru 
i zagospodarowania odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych dla nieruchomości 
zamieszkałych

1. 

a) pojemnik lub worek 110 L

Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów

(PSZOK)

9,00
Usługa jednorazowego odbioru 
i zagospodarowania odpadów 
wielkogabarytowych dla nieruchomości 
zamieszkałych
a) małe np. krzesło, szafka nocna, stolik 20,00 za sztukę

2. 

b) duże np. szafa, łóżko, komoda

Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów

(PSZOK)

40,00 za sztukę
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Załącznik nr 2  
do Uchwały nr XVI/102/20 
Rady Gminy Milejów  
z dnia 26.02.2020 r. 

 
DEKLARACJA ZAPOTRZEBOWANIA NA DODATKOWE USŁUGI ŚWIADCZONE 

PRZEZ GMINĘ MILEJÓW W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI,  
NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

 
Podstawa prawna: Uchwała Nr XIII/76/15 Rady Gminy Milejów z dnia  

22.12.2015r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług 
świadczonych przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.  

Składający: Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy 
w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. 
U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) 

 
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację 
Wójt Gminy Milejów 

ul. Partyzancka 13a 

21-020 Milejów 
 

 
B. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ       

Nazwisko: 
 
 

Imię: 

Adres zamieszkania: 
 

 

Telefon: 

 

 
C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST 

DEKLARACJA 

Miejscowość: 
 

 

Ulica: 
 

Nr domu: 
 

Nr lokalu: 
 

 

 
     E.     RODZAJ DODATKOWEGO POJEMNIKA LUB WORKA (podać ilość sztuk) 
Lp. 110 l/szt. Rodzaj oddanych odpadów (odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady 

wielkogabarytowe) 
1.   

2.   

3.   
 

 E.1. Okres świadczenia dodatkowej 

usługi  
 
 

……………………………………………….. 
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     F.     STAWKA OPŁATY ZA JEDNOKROTNY ODBIÓR ODPADÓW 

KOMUNALNYCH 

Lp. 110 l/szt. Rodzaj oddanych odpadów (odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady 
wielkogabarytowe) 

1.  
 

 

2.   

3.   
 

 
     G.     STAWKA OPŁATY ZA JEDNOKROTNY ODBIÓR ODPADÓW 

KOMUNALNYCH 

Lp. 110 l/szt. STAWKA  OPŁATA (iloczyn pojemnik lub worek/szt. x 
stawka) 

1.  
 

  

2.    

3.    
 

 
     H.  PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 
 
 
………………………………                                                  ……….…………………….. 
        (miejscowość i data)                                                                                      (czytelny podpis) 

 

 

    I. ADNOTACJE ORGANU  

 
Uwagi organu  

 
Data (dzień – miesiąc – rok)  
 
 

Podpis przyjmującego formularz  

POUCZENIE 

Zgodnie z art. 6q i 6qa Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 
2010 z późn. zm.) w przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty za dodatkowe usługi świadczone przez 
gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub wpłacenia jej w 
niepełnej wysokości, należności będą ściągane w trybie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych na podstawie Ustawy z 
dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2019 r.poz. 1438 z późn. zm.) oraz Ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.)     
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