
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/140/2020 

RADY GMINY ŁĘKAWICA 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną 

opłatę 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ), art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu, Rada Gminy Łękawica uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łękawica, na których zamieszkują mieszkańcy lub 

na których znajduje się domek letniskowy lub inna  nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości następujące odpady komunalne: 

1) papier, 

2) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, 

3) szkło, 

4) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

5) ulegające biodegradacji odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, 

6) popiół, 

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

8) zużyte opony. 

§ 3. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych :  

1) odpady zbierane w sposób selektywny papier, szkło oraz zebrane łącznie odpady z tworzywa sztucznego, 

metalu i opakowań wielomateriałowych: 

a) nieruchomości zamieszkałe, nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub inne 

nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - nie rzadziej niż jeden raz 

w miesiącu,  w terminie wskazanym w  harmonogramie wywozu odpadów, 

2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 
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a) nieruchomości zamieszkałe -  nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do 

października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym - w terminie 

wskazanym w harmonogramie, 

b) nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub inne nieruchomość wykorzystywana na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu w terminie wskazanym w  

harmonogramie wywozu odpadów, 

3) ulegające biodegradacji odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych: 

a) nieruchomości zamieszkałe – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do 

października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w obu terminach po uprzednim zgłoszeniu 

telefonicznym w terminie wskazanym w harmonogramie, z zastrzeżeniem wynikającym z pkt 4), 

b) nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub inne nieruchomość wykorzystywana na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, po uprzednim zgłoszeniu 

telefonicznym - w terminie wskazanym w harmonogramie, 

4) ulegające biodegradacji odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych nie będą odbierane od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych, korzystających z częściowego zwolnienia z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z zadeklarowaniem posiadania przez nich 

kompostownika przydomowego i kompostowania w nich ulegających biodegradacji odpadów spożywczych 

i kuchennych z gospodarstw domowych zgodnie z § 6 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Łękawica, 

5) części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów, nie będą odbierane w PSZOK od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych, korzystających z częściowego zwolnienia z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z zadeklarowaniem posiadania przez nich 

kompostownika przydomowego i kompostowania w nich części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów 

zielonych i ogrodów zgodnie z § 6 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Łękawica, 

6) popioły: 

a) nieruchomości zamieszkałe, nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub inne 

nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - będą odbierane w sezonie 

grzewczym nie rzadziej niż raz w miesiącu, w terminie wskazanym w  harmonogramie, a poza sezonem 

grzewczym tj. od 1 maja do 30 września po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym w terminie wskazanym 

w  harmonogramie, 

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony: 

a) nieruchomości zamieszkałe, nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub inne 

nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe odbierane będą z maksymalną 

częstotliwością 2 razy w roku w ramach dodatkowej akcji wspomagającej system odbioru odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości. O dokładnym terminie odbioru tych odpadów właściciele 

nieruchomości będą informowani w harmonogramie wywozu oraz w inny sposób zwyczajowy przyjęty. 

8) tereny przeznaczone do użytku publicznego (kosze uliczne) – odpady odbierane będą nie rzadziej niż raz 

w tygodniu. 

§ 4. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną 

pokryte koszty wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania odpadów. 

§ 5. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nastąpi po zapewnieniu możliwości 

dostępu do pojemników, worków wystawionych w miejsce umożliwiające swobodny dojazd przedsiębiorcy. 

§ 6. 1. W ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w Punkcie Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych (dalej jako „PSZOK”) będą 

odbierane następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

1) odpady budowlane i rozbiórkowe, powstałe w wyniku remontów prowadzonych bezpośrednio przez 

właściciela nieruchomości, w ilości nieprzekraczającej 20 kg rocznie z nieruchomości, 
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2) meble i inne odpady wielkogabarytowe, chyba że zostały przekazane w czasie zbiórki odpadów 

wielogabarytowych, 

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

4) zużyte opony, chyba że zostały przekazane w czasie zbiórki odpadów wielogabarytowych, 

5) przeterminowane leki, 

6) chemikalia, 

7) zużyte baterie i akumulatory, 

8) ulegające biodegradacji odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych oraz części roślin 

pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów, które nie zostały poddane kompostowaniu na 

terenie nieruchomości, 

9) tekstylia i odzież, 

10) odpady niebezpieczne, 

11) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 

krwi, w szczególności igieł i strzykawki, 

12) w razie konieczności również odpady segregowane obejmujące: papier, szkło, metale i tworzywa 

sztuczne,  popioły. 

2. Odpady komunalne do PSZOK dostarczają właściciele nieruchomości we własnym zakresie i na własny 

koszt. 

3. Adres, godziny, świadczenia usług i regulamin PSZOK są dostępne na tablicy ogłoszeń i na stronie 

www.lekawica.com.pl  

§ 7. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 

lub prowadzącego PSZOK właściciel nieruchomości zgłasza do Urzędu Gminy Łękawica ul. Wspólna 24,  

34-321 Łękawica osobiście, pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

lekawica@lekawica.com.pl  lub telefonicznie pod nr 33 865 16 01 - w godzinach pracy Urzędu Gminy. 

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łękawica. 

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/258/17 Rady Gminy Łękawica z dnia 30 października 2017 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę. 

§ 10. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi 

w życie z dniem 01.01.2021 roku.  

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Łękawica 

 

 

Krzysztof Pielesz 
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