
OA.0007.1.44.2015 
Uchwała Nr IX/65/2015 
Rady Miasta Łańcuta  

z dnia 26 sierpnia 2015 r. 
 
 
 
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na 
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 6j 
ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2013, poz. 1399 ze zm.), Rada Miasta Łańcuta uchwala, co następuje: 

 
 
§ 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 
1) w odniesieniu do nieruchomości, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny: 
a) za pojemnik o pojemności  80 litrów - 15,00 zł 
b) za pojemnik o pojemności  110 - 120 litrów  - 22,50 zł 
c) za pojemnik o pojemności  240 litrów - 45,00 zł 
d) za pojemnik o pojemności  1100 litrów - 165,00 zł 
e) za pojemnik o pojemności  2200 litrów - 330,00 zł 
f) za pojemnik o pojemności  7000 litrów - 1050,00 zł 
g) za pojemnik o pojemności innej niż wymienione w pkt a - f, w granicach od 80 do 

1099 litrów - iloczyn pojemności pojemnika wyrażony w litrach oraz 
współczynnika 0,1875 

h) za pojemnik o pojemności innej niż wymienione pkt a - f, od 1100 litrów - iloczyn 
pojemności pojemnika wyrażony w litrach oraz współczynnika  0,15. 

2) w odniesieniu do nieruchomości, na których odpady nie są zbierane i odbierane w sposób 
za selektywny: 

a) pojemnik o pojemności 80 litrów - 30,00 zł 
b) za pojemnik o pojemności  110 - 120 litrów - 45,00 zł 
c) za pojemnik o pojemności  240 litrów - 90,00 zł 
d) za pojemnik o pojemności  1100 litrów - 412,50 zł 
e) za pojemnik o pojemności  2200 litrów - 825,00 zł 
f) za pojemnik o pojemności  7000 litrów - 2625,00 zł 
g) za pojemnik o pojemności innej niż wymienione powyżej, jednak nie mniejszej 

niż 80 litrów  - iloczyn  pojemności pojemnika wyrażony w litrach oraz 
współczynnika 0,375. 

 
 



§ 2. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym, tj. w części 
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i w części nieruchomości, na której nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, miesięczna opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych zgodnie 
z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Łańcuta w sprawie ustalenia stawki opłaty dla 
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz w oparciu o § 1 niniejszej 
uchwały.  

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

Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2016 roku. 


