
OA.0007.1.43.2015 
Uchwała Nr IX/64/2015 
Rady Miasta Łańcuta  

z dnia 26 sierpnia 2015 r. 
 
 
 

o zmianie Uchwały Nr XXVII/208/2013 Rady Miasta Łańcuta z dnia 
28 maja 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 
 
 

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. 6j, ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), Rada 
Miasta Łańcuta uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/208/2013 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 maja 2013 r. 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki tej opłaty  dokonuje się następujących zmian:  
 
 
„§ 2. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 

1) w przypadku, gdy odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób selektywny: 
a) od gospodarstw domowych 1-osobowych w wysokości   -     9,00 zł  
b) od gospodarstw domowych 2-osobowych w wysokości   -   18,00 zł 
c) od gospodarstw domowych 3-osobowych w wysokości   -   27,00 zł 
d) od gospodarstw domowych 4-osobowych w wysokości   -   36,00 zł 
e) od gospodarstw domowych 5-osobowych w wysokości   -   45,00 zł 
f) od gospodarstw domowych od 6 osób i powyżej  w wysokości  -   48,00 zł 

2) w przypadku, gdy odpady komunalne nie będą zbierane i odbierane w sposób 
selektywny: 
a) od gospodarstw domowych 1-osobowych w wysokości   -   21,00 zł 
b) od gospodarstw domowych 2-osobowych w wysokości   -   42,00 zł 
c) od gospodarstw domowych 3-osobowych w wysokości   -   63,00 zł 
d) od gospodarstw domowych 4-osobowych w wysokości   -   84,00 zł 
e) od gospodarstw domowych 5-osobowych w wysokości   - 105,00 zł 
f) od gospodarstw domowych od 6 osób i powyżej  w wysokości  - 126,00 zł” 

 
 

§ 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 stycznia 
2016 roku. 


