
OA.0007.1.39.2015 
Uchwała Nr IX/60/2015 
Rady Miasta Łańcuta  

z dnia 26 sierpnia 2015 r. 
 
 
 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 
zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 
 

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.), art. 6 r ust. 3, 3b, 
3c i 3d 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. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

u źródła odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych: 
1) z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 

a) makulatura, 
b) szkło opakowaniowe, 
c) tworzywa sztuczne, 
d) metale (np. puszki, złom), 
e) opakowania wielomateriałowe (np. opakowania po napojach), 
f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
g) odpady wielkogabarytowe (np. meble), 
h) zużyte opony, 
i) odpady biodegradowalne (trawa, liście, gałęzie, niezanieczyszczone drewno), 
j) żużel i popiół, 
k) zmieszane odpady komunalne. 

2) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne: 
a) makulatura, 
b) szkło opakowaniowe, 
c) tworzywa sztuczne, 
d) metale (np. puszki, złom), 
e) opakowania wielomateriałowe (np. opakowania po napojach), 
f) zmieszane odpady komunalne. 

2. W ramach opłaty, o której mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości mogą, bez 
dodatkowych opłat, za okazaniem dowodu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, którego 
lokalizacja i godziny otwarcia zostaną podane w sposób zwyczajowo przyjęty, następujące 
odpady: 

1) właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 
a) odpady wymienione w ust. 1 pkt 1-10, 



b) przeterminowane leki oraz chemikalia, 
c) zużyte baterie i akumulatory, 
d) nie użytkowana odzież i tkaniny, 
e) odpady budowlane i rozbiórkowe (np. gruz, styropian), 

2) właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne mogą oddawać odpady wymienione w ust. 1 pkt 2 a-e. 

 3. Transport odpadów,  o których mowa w ust. 2 do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na 
własny koszt.  
 
 
§ 2. W ramach opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1, gmina wyposaży właścicieli 

nieruchomości w worki służące do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: 
1) worek żółty - przeznaczony na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 

i metale, 
2) worek niebieski - przeznaczony na makulaturę, 
3) worek zielony - przeznaczony na szkło opakowaniowe, 
4) worek brązowy - przeznaczony na odpady biodegradowalne, 
5) worek czarny - przeznaczony na zmieszane odpady komunalne, 
6) worek przeznaczony na popiół i żużel. 
 
 

§ 3. 1.  Odpady komunalne z terenu Miasta Łańcuta  zbierane i odbierane będą 
z następującą częstotliwością: 

 
Rodzaj odpadów 
komunalnych 

Nieruchomości 
zamieszkałe w 
zabudowie 
jednorodzinnej 

Nieruchomości 
zamieszkałe w 
zabudowie 
wielolokalowej 

Nieruchomości 
niezamieszkałe, na 
których powstają 
odpady komunalne 
 

Odpady zmieszane od 1 kwietnia do 31 
października – 1 raz na 
2 tygodnie; 
od 1 listopada do 31 
marca – 1 raz na 3 
tygodnie; 

od 1 kwietnia do 31 
października – nie 
rzadziej niż 1 raz na 
tydzień; 
od 1 listopada do 31 
marca – nie rzadziej niż 
1 raz na 2 tygodnie 

od 1 kwietnia do 31 
października – nie 
rzadziej niż  1 raz na 2 
tygodnie; 
od 1 listopada do 31 
marca – nie rzadziej 
niż 1 raz na 3 
tygodnie; 

Makulatura 
Szkło opakowaniowe 
Tworzywa sztuczne 
Metale 
Opakowania 
wielomateriałowe 
 

1 raz na miesiąc z 
nieruchomości; 
cały rok do PSZOK-u 

w miarę zapełnienia 
pojemników, nie 
rzadziej niż 1 raz na 2 
tygodnie; 
cały rok do PSZOK-u 

1 raz na miesiąc z 
nieruchomości; 
cały rok do PSZOK-u 

Zużyty sprzęt 
elektryczny  
i elektroniczny 

2 razy do roku z 
nieruchomości; 
cały rok do PSZOK-u 

w miarę zapełnienia 
pojemników, nie 
rzadziej niż 1 raz na 2 
tygodnie; 
cały rok do PSZOK-u 
 

- 



Odpady 
wielkogabarytowe 
Zużyte opony 
 

2 razy do roku z 
nieruchomości; 
cały rok do PSZOK-u 

2 razy do roku z 
nieruchomości; 
cały rok do PSZOK-u 

- 

Odpady budowlane 
i rozbiórkowe 

cały rok do PSZOK-u cały rok do PSZOK-u - 

Odpady 
biodegradowalne 

od kwietnia do 
listopada – 1 raz na 2 
tygodnie z 
nieruchomości; 
cały rok do PSZOK-u 

od kwietnia do 
listopada – 1 raz na 2 
tygodnie z 
nieruchomości; 
cały rok do PSZOK-u 

- 

Żużel i popiół od 1 października do 15 
maja – 1 raz na 3 
tygodnie; 
cały rok do PSZOK-u 

od 1 października do 15 
maja – 1 raz na 3 
tygodnie; 
cały rok do PSZOK-u 

- 

Przeterminowane leki 
i chemikalia 
Zużyte baterie  
i akumulatory 
Nieużytkowana 
odzież i tkaniny 

cały rok do PSZOK-u cały rok do PSZOK-u - 

 
2. Odpady komunalne odbierane będą z nieruchomości zgodnie z harmonogramem 

opracowanym przez przedsiębiorcę wywożącego odpady, udostępnionym właścicielom 
nieruchomości  w sposób zwyczajowo przyjęty. 

3. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel 
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, może oddać każdą ilość odpadów 
komunalnych segregowanych i odpadów komunalnych zmieszanych. 

4. Odpady komunalne zmieszane, przekazywane w czarnym worku, nie będą 
z nieruchomości  odebrane, jeżeli nie będą oznaczone adresem nieruchomości, a w przypadku 
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – 
dodatkowo nazwą podmiotu. 

5. Rodzaje pojemników i worków, do których będą zbierane odpady komunalne oraz 
sposób prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów określone zostały w Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Łańcuta. 

 
 
§ 4. 1. Odpady budowlano-remontowe, odbierane w ramach gminnego systemu 

gospodarki odpadami, mogą pochodzić wyłącznie z remontów i innych robót budowlanych 
wykonywanych we własnym zakresie  przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 

2. Przedsiębiorcy wykonujący roboty remontowo-budowlane u właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i właścicieli nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, są zobowiązani do zagospodarowania 
wytworzonych odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi. 

3. Właściciel nieruchomości zamieszkałej, przekazujący odpady styropianu, winien je 
umieścić w worku z tworzywa sztucznego lub dostarczyć ofoliowane. 

 
 
§ 5. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego 

odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych mogą być zgłaszane przez właścicieli nieruchomości do Urzędu Miasta Łańcuta 
(Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami) osobiście, telefonicznie – 
w godzinach pracy Urzędu, pocztą tradycyjną lub elektroniczną. 



§ 6. Traci moc Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 marca 2015 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zagospodarowania 
tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

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

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 


