
 
 

UCHWAŁA NR XVI.52.17 
ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU CELOWEGO Z SIEDZIBĄ WE WŁODAWIE 

z dnia 22 sierpnia 2017 r. 

 
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty i ustalania stawki opłaty za pojemnik 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 64 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6k ust. 1 i 3, art. 6j ust. 1, 3 i 3b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250) i § 6 ust.1 Statutu Związku, Zgromadzenie 
Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie (Dz.Urz.Woj.Lubel. z 2004 r., Nr 210, 
poz. 2775, z późn.zm.) uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Międzygminny 
Związek Celowy z siedzibą we Włodawie od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 
będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkującą daną nieruchomość. 

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa 
w ust. 1 w wysokości 10,00 zł miesięcznie. 

3. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne 
nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 18,00 zł miesięcznie. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli 
nieruchomości niezamieszkałych: 

1) za pojemnik o pojemności 110 l – w wysokości 20,00 zł, 

2) za pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 35,00 zł, 

3) za pojemnik o pojemności – 1100 l – w wysokości 145,00 zł, 

4) za pojemnik KP 7 o pojemności 7 m3 – w wysokości 947,00 zł, 

5) za 1 m3 w innym pojemniku – w wysokości 132,00 zł. 

2. Ustala się wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli 
nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny: 

1) za pojemnik o pojemności 110 l – w wysokości 36,00 zł, 

2) za pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 63,00 zł, 

3) za pojemnik o pojemności – 1100 l – w wysokości 261,00 zł, 

4) za pojemnik KP 7 o pojemności 7 m3 – w wysokości 1.705,00 zł, 

5) za 1 m3 w innym pojemniku – w wysokości 238,00 zł. 
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3. Minimalną wysokości opłaty od nieruchomości niezamieszkałych stanowi iloczyn stawki określonej 
w ust. 1 i 2 i minimalnej ilości pojemników określonej w regulaminie utrzymania czystości i porządku 
w gminie dla danego rodzaju nieruchomości niezamieszkałej. 

4. Ustala się ryczałtową roczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i dla innych nieruchomości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, w wysokości: 

1) dla odpadów zbieranych w sposób selektywny: 

a) 115 zł od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe; 

b) stanowiącej iloczyn kwoty 14 zł i ilości działek, od nieruchomości będącej rodzinnym ogrodem 
działkowym w rozumieniu przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 
2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 40). 

2) dla odpadów, które nie są zbierane w sposób selektywny: 

a) 207 zł, od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe; 

b) stanowiącej iloczyn kwoty 25 zł i ilości działek, od nieruchomości będącej rodzinnym ogrodem 
działkowym w rozumieniu przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 
2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 40). 

§ 3. Traci moc uchwała nr VIII/31/16 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we 
Włodawie z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalania stawki opłaty za pojemnik (Dz.Urz.Woj.Lubel. 
z dnia 25 lipca 2016 r. poz. 3341). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we 
Włodawie. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego z mocą od dnia 1 października 2017 r. z wyjątkiem § 2 ust. 4 który wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 

  
 

Przewodniczący 
Zgromadzenia 

 
 

Wiesław Muszyński 
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