
 
 

UCHWAŁA NR XVI.53.17 
ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU CELOWEGO Z SIEDZIBĄ WE WŁODAWIE 

z dnia 22 sierpnia 2017 r. 

 
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 250) u.c.p.g. 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. Ustala się, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest: 

1. z dołu, w terminach miesięcznych, do 15. dnia każdego następnego miesiąca dla nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych, 

2. do 15. marca każdego roku z góry lub do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nieruchomość objęto władaniem, dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym rodzinne ogrody działkowe. 

§ 2. Opłatę należy uiszczać bez wezwania, za każdy: 

1. miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec, bądź powstają odpady komunalne, 

2. rok władania, jako właściciel, w rozumieniu przepisu art. 2 ust. 1 pkt 4 u.c.p.g., domkiem letniskowym 
lub inną nieruchomością wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym rodzinnym ogrodem 
działkowym, na indywidualny rachunek bankowy Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we 
Włodawie ustalony dla dokonywania tej płatności. 

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

§ 4. Traci moc uchwała nr VIII/32/16 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we 
Włodawie z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz.Woj.Lubel. z 2016 r. poz. 3342). 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

  
 

Przewodniczący 
Zgromadzenia 

 
 

Wiesław Muszyński 
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