
Uchwała Nr XXIII/86/16 
Rady Miasta Rejowiec Fabryczny 

z dnia 29 czerwca 2016 r. 
 
 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Miasta Rejowiec 
Fabryczny  
 
 

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 2016 r. poz. 446) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 
6j  ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 250) – Rada Miasta Rejowiec Fabryczny uchwala, co następuje:  

§ 1 

1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie pobierana w oparciu o liczbę 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.  

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  zbieranymi i 
odbieranymi w sposób selektywny, w wysokości: 
1) 7,50 zł od jednego mieszkańca, przy liczbie mieszkańców zamieszkujących daną 

nieruchomość od jednej do czterech osób;  
2) 3,00 zł od piątego i szóstego mieszkańca danej nieruchomości;  
3) 2,00 zł od siódmego i każdego następnego mieszkańca danej nieruchomości. 

3. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  jeżeli odpady 
nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 10,50 zł od jednego 
mieszkańca.  

4. Wysokość stawki, o której mowa w ust. 2, w zabudowie wielorodzinnej liczona jest dla każdego 
lokalu mieszkalnego odrębnie. 

§ 2 

Traci moc:  
1) uchwała Nr XXXVII/172/13 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 28 stycznia 2013 r. w 

sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
terenie Miasta Rejowiec Fabryczny (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r. poz. 1582); 

2) uchwała Nr LII/227/13 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 30 grudnia 2013 r. w 
sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 
Miasta Rejowiec Fabryczny (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 5487).  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rejowiec Fabryczny. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego. 

 

        Przewodniczący 
          Rady Miasta 
        /-/Robert Szwed 


