
UCHWAŁA NR 651/XX/2020 
RADY MIASTA LUBLIN 

z dnia 26 czerwca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę nr 18/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, 
co następuje: 

§ 1.  
W uchwale nr 18/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty, wprowadza się następujące 
zmiany: 
1) w § 2: 

a) w ust. 1 - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
„1. Ustala się następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa 

w § 1, obowiązujące w zabudowie jednorodzinnej przy selektywnym zbieraniu i odbieraniu odpadów 
komunalnych:”, 

b) w ust. 2 - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
„2. Ustala się następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa 

w § 1, obowiązujące w zabudowie wielorodzinnej przy selektywnym zbieraniu i odbieraniu odpadów 
komunalnych:”, 

c) w ust. 3 - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
„3. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny określa się stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
obowiązujące w zabudowie jednorodzinnej:”, 

d) w ust. 4 - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
„4. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny określa się stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
obowiązujące w zabudowie wielorodzinnej:”. 

§ 2.  
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 3.  
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu 
wejścia w życie. 

   
  
 Przewodniczący Rady Miasta Lublin 

 
 

Jarosław Pakuła 
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