
 
 

UCHWAŁA NR XXIX/179/2021 
RADY GMINY URSZULIN 

z dnia 18 czerwca 2021 r. 

w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.), art. 6k ust. 1 i ust. 3 oraz art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 2a, ust. 3 i ust. 3b 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) - 
Rada Gminy Urszulin uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.  Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, pobierana przez Gminę Urszulin, będzie stanowiła iloczyn 
liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

2. Ustala się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane 
i odbierane w sposób selektywny w wysokości: 

a) 19,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, przy liczbie od 1 do 4 osób włącznie zamieszkujących 
nieruchomość, 

b) po 18,00 zł miesięcznie od piątego i szóstego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, 

c) po 17,00 zł miesięcznie od siódmego i każdego następnego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość. 

3. Ustala się podwyższone stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 
38,00 zł, liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości 
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

§ 2. 1.  Ustala się miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 
nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są 
zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

1) za pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 6,69 zł, 

2) za pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 13,39 zł, 

3) za pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 61,38 zł, 

4) za pojemnik KP 7 o pojemności 7 m3 – w wysokości 390,60 zł.                        

2. Ustala się podwyższone stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 
nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne, jeżeli nie wypełniają obowiązku 
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny: 

1) za pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 13,38 zł, 
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2) za pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 26,78 zł, 

3) za pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 122,76 zł, 

4) za pojemnik KP 7 o pojemności 7 m3 – w wysokości 781,20 zł.                                  

§ 3. 1.  Ustala się od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w wysokości 181,90 zł za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek 
letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jeżeli odpady 
komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

2. Ustala się od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, podwyższoną ryczałtową stawkę opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 363,80 zł za rok od nieruchomości, na której znajduje 
się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, 
jeżeli nie został wypełniony obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Urszulin. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXV/148/2020 Rady Gminy Urszulin z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 
wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. 
Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 7000). 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.   

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Piotr Kamela 
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