
 
 

UCHWAŁA NR XXXVII/229/21 
RADY GMINY MILEJÓW 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu  świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od  właścicieli nieruchomości z terenu gminy  Milejów 
i zagospodarowania tych odpadów  w zamian za  uiszczoną przez  właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami  komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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. 6r ust. 3 - 3d i art. 5 ust. 1 pkt 1 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 
po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Łęcznej, uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVI/101/20 Rady Gminy Milejów z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu  świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od  
właścicieli nieruchomości z terenu gminy  Milejów i zagospodarowania tych odpadów  w zamian za  uiszczoną 
przez  właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami  komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub. 
z 2020r, poz. 1595),  zmienioną uchwałą Nr XXI/127/20 Rady Gminy Milejów z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz. 
Urz. Woj. Lub. z 2020r, poz. 3583) wprowadza się następujące zmiany:  

 

w § 1: 

1) w ust. 2  skreśla  się pkt 3, 

2) skreśla się ust. 3. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milejów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 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. 5504
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