
 

 

UCHWAŁA NR VI/75/19 

RADY GMINY ŁAŃCUT 

z dnia 25 lutego 2019 r. 

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania  

tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi 

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 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) 

Rada Gminy Łańcut 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Łańcut w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz 

wysokość cen za te usługi: 

1. Pojemnik o pojemności 7000 l na odpady budowlane i rozbiórkowe niezawierające substancji 

niebezpiecznych powstałych w wyniku prowadzania drobnych robót budowlanych lub remontów 

nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłaszania zamiaru prowadzenia robót do organu 

architektoniczno-budowlanego, cena - 1300,00 zł brutto (słownie: tysiąc trzysta zł 00/100), w przypadku 

niemożności dostarczenia tych odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w miejscowości 

Giedlarowa, na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych stanowiącej własność 

Stare Miasto - Park sp. z o.o., wskazanej w uchwale Rady Gminy Łańcut Nr III/30/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. 

zmieniającej uchwałę Nr XX/163/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 lipca 2016 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. 

2. Worek o pojemności 120 l przeznaczony na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów, cena 11,00 zł brutto (słownie: jedenaście zł 00/100), w przypadku wytworzenia, 

w ilości ponad limit odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

wskazany w uchwale Rady Gminy Łańcut Nr III/30/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającej uchwałę 

Nr XX/163/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, 

§ 2. Wykonanie usług, o których mowa w § 1 ust 1 następuje na podstawie indywidualnego zgłoszenia 

dokonanego przez właściciela nieruchomości do Gminy Łańcut. 

§ 3. Zakup dodatkowych worków, o których mowa w § 1 ust 2 odbywać się będzie w wyznaczonych 

punktach na terenie Gminy Łańcut lub Miasta Łańcut. Lokalizacja punktów zostanie podana do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Łańcut i w innych środkach publicznego przekazu. 
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§ 4. Traci moc uchwała Nr XX/164/16 z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dodatkowych usług 

świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łańcut. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy 

 

 

mgr Paweł Dąbek 
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