
 

 

UCHWAŁA NR XIII.38.22 

ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU CELOWEGO Z SIEDZIBĄ WE WŁODAWIE 

z dnia 30 marca 2022 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. 2022 r. poz. 559, z późn.zm.) 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 2021 r. poz. 888, z późn.zm.) i § 6 ust.1 Statutu 

Związku, Zgromadzenie Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie (Dz. Urz. Woj. Lubel. 

z 2021 r. poz. 96) 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 18,00  zł miesięcznie od jednego mieszkańca. 

3. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne 

nie są zbierane w sposób selektywny, w wysokości 36,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. 

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

nieruchomości niezamieszkałych: 

1) za worek/pojemnik o pojemności 120 L – w wysokości 12,00 zł, 

2) za pojemnik o pojemności 240 L – w wysokości 24,00 zł, 

3) za pojemnik o pojemności 1100 L – w wysokości 115,00 zł, 

4) za pojemnik KP 7 o pojemności 7 m
3
 – w wysokości 740,00 zł, 

2. Ustala się stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od 

właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny: 

1) za worek/pojemnik o pojemności 120 L – w wysokości 24,00 zł, 

2) za pojemnik o pojemności 240 L – w wysokości 48,00 zł, 

3) za pojemnik o pojemności 1100 L – w wysokości 230,00 zł, 

4) za pojemnik KP 7 o pojemności 7 m
3
 – w wysokości 1480,00 zł, 
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3. Minimalną wysokości opłaty od nieruchomości niezamieszkałych stanowi iloczyn stawki określonej 

w ust. 1 lub 2 i minimalnej ilości pojemników/worków określonej w regulaminie utrzymania czystości 

i porządku w gminach należących do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi dla frakcji zmieszanej (resztkowej) dla  danego rodzaju 

nieruchomości niezamieszkałej. 

4. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku 

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno- wypoczynkowe, w wysokości 150,00 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od 

innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

5. Ustala się podwyższoną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w wysokości 300,00 zł za rok od domku letniskowego 

na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli 

nie został wypełniony obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

§ 3. Ustala się częściowe zwolnienie w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 

2,00 zł od stawki opłaty określonej w § 1 ust. 2 i 3 niniejszej uchwały dla właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr VIII.22.20 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we 

Włodawie z dnia 30 czerwca 2020 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 2020 r. poz. 3543). 

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

Włodawie. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 maja 2022 r. 

  

 

Przewodniczący 

Zgromadzenia 

 

 

Wiesław Muszyński 
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