
 
 

UCHWAŁA NR XXI/125/20 
RADY GMINY MILEJÓW 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę  w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki  opłaty za pojemnik lub worek, 

przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 6k ust.1 i 3, art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, 
co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVI/107/20 Rady Gminy Milejów z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie wyboru metody 
ustalenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz 
ustalenia stawki  opłaty za pojemnik lub worek, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych ( Dz. Urz. 
Woj. Lubelskiego z 2020r. poz.1601) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 pkt 2 lit. a  i b otrzymuje brzmienie: 

„2) od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne: 

a) za worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych o pojemności 110 l – 5,40 zł (pięć 
złotych 40/100); 

aa) za pojemnik o pojemności 110 l – 5,40 zł (pięć złotych 40/100); 

b) za pojemnik  o pojemności 240 l – 11,80 zł (jedenaście złotych 80/100);”; 

2) § 3 pkt 2 lit a  i b otrzymuje brzmienie: 

„2) od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne: 

a) za worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych o pojemności 110 l – 21,60 zł 
(dwadzieścia jeden złotych 60/100); 

aa) za pojemnik o pojemności 110 l – 21,60 zł (dwadzieścia jeden złotych 60/100); 

b) za pojemnik  o pojemności 240 l – 47,20 zł (czterdzieści siedem złotych 20/100);”; 

3) w § 4 skreśla się wyrażenie: „ pkt 2 i § 3 pkt 2”. 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 3 lipca 2020 r.

Poz. 3581



§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 września 2020 roku. 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Andrzej Wirski 
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