
RADA MIASTA ŁAŃCUTA 

ul. Plac Sobieskiego 18 

37-100 ŁAŃCUT 

 

OA.0710.4.2022 

UCHWAŁA Nr XLVI/317/2022 

 

RADY MIASTA ŁAŃCUTA 

 

z dnia 3 lutego 2022 r. 

 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art.41 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) oraz  

art. 6j ust. 1 pkt 1 i ust. 2a; art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, 2a, 3 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 888 ze 

zm.) Rada Miasta Łańcuta uchwala co następuje: 

 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, tj. od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. 

 

§ 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości 

zamieszkałych stanowi iloczyn liczby osób zamieszkałych na danej nieruchomości 

oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

 

§ 3. Ustala się następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, jeżeli są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

 

1) gdy na nieruchomości zamieszkuje od 1 do 5 osób – stawka opłaty wynosi 

26,00 zł od mieszkańca miesięcznie; 

  

2) gdy na nieruchomości zamieszkuje 6 i więcej osób – stawka opłaty wynosi 23 zł 

od osoby miesięcznie. 

 

§ 4. Ustala się następującą podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnym, jeżeli właściciele nieruchomości nie wypełniają obowiązku 

segregowania odpadów, w wysokości 90,00 zł, stanowiącą iloczyn ilości osób 

zamieszkujących na danej nieruchomości. 

 



§ 5. Traci moc Uchwała Rady Miasta Łańcuta Nr XXII/145/2020 z dnia  

29 stycznia 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz Uchwała Rady Miasta 

Łańcuta Nr XXIII/150/2020 z dnia 21 lutego 2020r. w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XII/145/2020 z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty 

za gospodarowanie odpadami oraz stawki tej opłaty. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta. 

 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 01 marca 2022 r.  

 

Przewodniczący Rady: Mirosław Rzeszótko 

 


