
UCHWAŁA NR XXIX/231/2021 
RADY GMINY BIAŁA PODLASKA 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.), Rada Gminy Biała Podlaska 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącej 
iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 pkt 1, dla 
nieruchomości zamieszkałych do 3 osób. 

2. Dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pochodzącymi 
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuje powyżej 3 osób - od gospodarstwa domowego. 

§ 2. Ustala się miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w następującej wysokości: 

1) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-3 osób: 

- za odpady zbierane w sposób selektywny 24 zł od osoby, 

- opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości 
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny - 75 zł od osoby, 

2) gospodarstwo domowe powyżej 3 osób: 

- za odpady zbierane w sposób selektywny 96 zł od gospodarstwa domowego, 

- opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości 
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny - 300 zł od gospodarstwa. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI/163/2020 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie 
określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz. 
Urz. Woj. Lub. z 2021 r. poz. 124). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biała Podlaska. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Biała Podlaska 

 
 

Dariusz Plażuk 

Id: 5CEB0A7D-8D8F-4FEC-9318-B639DC023DF0. podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2

	Paragraf 2
	Paragraf 2 Punkt 1
	Paragraf 2 Punkt 1 Tiret 1 (1)
	Paragraf 2 Punkt 1 Tiret 2 (2)

	Paragraf 2 Punkt 2
	Paragraf 2 Punkt 2 Tiret 1 (3)
	Paragraf 2 Punkt 2 Tiret 2 (4)


	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 5


