
 
 

UCHWAŁA NR XXXVII/223/21 
RADY GMINY MILEJÓW 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) - Rada Gminy Milejów uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XIII/80/15 Rady Gminy Milejów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnień z opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
(Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016, poz. 367), zmienionej uchwałą Nr XIV/95/16 Rady Gminy Milejów z dnia 
7 kwietnia  2016 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016, poz. 1647), wprowadza się następujące zmiany:  

 

§ 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwalnia się właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód na 
osobę nie przekracza kwot kryteriów dochodowych, określonych w art.8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn.zm.). 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 stanowi równowartość 5 zł (słownie: pięciu złotych) 
w stosunku do stawek określonych odrębną uchwałą.”. 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2022 roku. 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Andrzej Wirski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 7 grudnia 2021 r.

Poz. 5500
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