
UCHWAŁA NR XXIX/196/13
RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU

z dnia 27 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/152/12 Rady Miejskiej w Leżajsku 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 opłatę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), 

Rada Miejska w Leżajsku uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXII/152/12 Rady Miejskiej w Leżajsku 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 opłatę 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbywać się będzie 
z następującą częstotliwością: 

1) zmieszane odpady komunalne: 

a) jeden raz w tygodniu z obszarów zabudowy jednorodzinnej w okresie od maja do końca 
października, jeden raz na dwa tygodnie od listopada do końca kwietnia, 

b) sukcesywnie w miarę napełnienia pojemników nie rzadziej jednak niż jeden raz w tygodniu 
z zabudowy wielorodzinnej, 

2) selektywnie zebrane: papier i makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania 
wielomateriałowe: 

a) jeden raz w miesiącu z obszarów zabudowy jednorodzinnej, 

b) sukcesywnie w miarę zapełnienia pojemników, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu z obszarów 
zabudowy wielorodzinnej oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 

a) nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu z obszarów zabudowy jednorodzinnej, 

b) sukcesywnie w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu z obszarów zabudowy 
wielorodzinnej; 

4) odpady ulegające biodegradacji - odpady zielone: 

a) jeden raz na dwa tygodnie z obszarów zabudowy jednorodzinnej w okresie od maja do końca 
października, jeden raz w miesiącu z obszarów zabudowy jednorodzinnej w okresie od listopada 
do końca kwietnia, 

b) nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu z obszarów zabudowy wielorodzinnej,

5) odpady wielkogabarytowe, zużyte opony – dwa razy w roku w terminie ustalonym w harmonogramie 
odbioru odpadów, 

6) odpady remontowe i rozbiórkowe należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów.”;

2) w § 2 po ust. 5 dodaje się ustęp 6 w brzmieniu: 
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„6. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość urządzeń do gromadzenia odpadów 
komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim 
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym przejmuje gmina, poprzez firmę wywozową, która 
wyposaży nieruchomości zamieszkałe: w zabudowie jednorodzinnej w pojemniki i worki do zbierania 
odpadów a w zabudowie wielorodzinnej (wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe) w pojemniki do zbiórki 
odpadów.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leżajska. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie, po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r. z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr inż. Ireneusz Stefański
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