
RADA GMINY 
UCHWAŁA NRXV/186/19 

RADY GMINY ŁAŃCUT 

z dnia 26 listopada 2019 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym ( t . j . Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 6r 
ust. 3 i ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
( t . j . Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Łańcucie 

Rada Gminy Łańcut 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się, że odpady komunalne będą odbierane w każdej ilości przygotowanej przez 
właściciela nieruchomości w dniu odbioru i wystawione do godz. 70 0. 

§ 2. 1. Określa się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych: 

1) zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących 
odpady komunalne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych, 

2) selektywnie zebranych odpadów obejmujących: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, 
odpady opakowaniowe wielomateriałowe -raz w miesiącu, 

3) z przystanków autobusowych - nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

4) budowlanych i rozbiórkowych - na zgłoszenie Zamawiającego i mieszkańca. 

2. Odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się 
do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania 
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady 
budowlane i rozbiórkowe oraz odpady tekstyliów i odzieży należy usuwać z terenu 
nieruchomości w miarę potrzeb i dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych. 

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych 
z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów, w sposób gwarantujący 
zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

4. Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych zostanie 
dostarczony mieszkańcom oraz opublikowany na stronie internetowej Gminy Łańcut. 

§ 3. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, z terenu nieruchomości odbierane są następujące frakcje odpadów 
komunalnych: 

1) odpady z papieru w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe 
z tektury, 
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2) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 

3) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym 
odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

5) zmieszane odpady komunalne. 

2. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina wyposaży 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych w worki służące do selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych: 

1) niebieskie z napisem „PAPIER" - odpady z papieru, 

2) zielone z napisem „SZKŁO - odpady ze szkła, 

3) żółte z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE" - odpady metali i tworzyw sztucznych, 

4) brązowe z napisem „BIO"- odpady ulegające biodegradacji, 

5) czarne z napisem „ZMIESZANE" - zmieszane odpady komunalne. 

3. W pojemniki do gromadzenie odpadów zmieszanych, właściciel nieruchomości 
zaopatruje się sam. 

4. Worki na odpady do selektywnej zbiórki dostarczane będą bezpłatnie przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, na zasadzie „worek za worek". 

5. Każdą dodatkową ilość worków do selektywnej zbiórki właściciel nieruchomości, może 
bezpłatnie odebrać w punkcie odbioru worków. 

§ 4. 1. Odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące 
się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania 
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady 
budowlane i rozbiórkowe oraz odpady tekstyliów i odzieży mieszkańcy mogą bez dodatkowych 
opłat oddawać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

2. Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odbywa 
się we własnym zakresie i na własny koszt. 

3. W przypadku stwierdzenia, przez pracownika Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych, że dostarczone odpady zostały zmieszane lub zanieczyszczone, odmawia się ich 
przyjęcia. 

§ 5. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego 
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych lub Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych należy zgłaszać niezwłocznie do Urzędu Gminy Łańcut: 

1) pisemnie na adres Urzędu Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, 

2) telefonicznie - teł. 17 2256546, 

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: ug@gminalancut.pl. 

2. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, adres zgłaszającego, datę i miejsce 
zaistnienia przypadku niewłaściwego świadczenia usług. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łańcut. 
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§ 7 . Traci moc uchwała Nr XX/163/16 z dnia 18 lipca 2016 r. ze zmianami, w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym. 

§ 8 . Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2020 r. 

Przewodniczący Rady 
Gminy 
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