
OA.0007.1.13.2015 
Uchwała Nr VI/34/2015 
Rady Miasta Łańcuta 

z dnia 26 marca 2015 r. 
 
 
 
o zmianie Uchwały Nr XXV/192/2013 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 
lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Miasta Łańcuta 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze  zm.), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), 
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie, Rada 
Miasta Łańcuta uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1. W Uchwale Nr XXV/192/2013 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 lutego 2013 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta 
Łańcuta  dokonuje się następujących zmian:  
1) W § 11., w ust. 2, po punkcie 4, dodaje się punkt 5 o następującej treści: 
„5) brązowy – przeznaczony na bioodpady.” 
2) § 16. otrzymuje następujące brzmienie: 
„§ 16. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych: 
1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej nie rzadziej niż: 

a) zmieszane odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne  – 1 raz 
na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz 1 raz na 3 tygodnie przez 
pozostałą część roku, 

b) zebrane selektywnie - makulatura, szkło opakowaniowe, tworzywa sztuczne, metale, 
odpady wielomateriałowe - 1 raz na miesiąc, 

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 2 razy w roku, 
d) odpady wielkogabarytowe i zużyte opony - 2 razy w roku, 
e) żużel i popiół -  1 raz na 3 tygodnie w okresie od 1 października do 31 marca; 

2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej nie rzadziej niż: 
a) zmieszane odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne - 

sukcesywnie w miarę zapełnienia pojemników, nie rzadziej jednak niż 1 raz na tydzień 
w okresie od kwietnia do października  i  nie  rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie przez 
pozostałą część roku, 

b) zebrane selektywnie odpady - makulatura, szkło opakowaniowe, tworzywa sztuczne, 
metale, opakowania wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 
sukcesywnie w miarę zapełnienia pojemników, nie rzadziej jednak niż raz na 2 
tygodnie, 

c) żużel i popiół - 1 raz na 3 tygodnie w okresie od 1 października do 31 marca; 
3) z miejsc publicznych: 

a) opróżnianie koszy ulicznych następuje z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu 
się koszy,  jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

b) opróżnianie pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki surowców wtórnych 



stojących w miejscach publicznych następuje z częstotliwością zapobiegającą 
przepełnianiu się pojemników, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.”. 

 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta.  
 
 
§ 3. Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia  w  Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2015 roku. 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
Rady Miasta Łańcuta 

 
ANDRZEJ BARNAT 

 
 


