
UCHWAŁA NR 156/XVIII/2019
RADY GMINY ŁĄCKO

z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15, art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz.U. z 2019, poz. 506 ze zm.), art. 6r ust. 3, 3b, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 210 ze  zm.) Rada Gmina Łącko uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się, następujący szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i właścicieli nieruchomości, na których 
znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
w zamian za uiszczoną przez właścicieli opłatę za gospodarowanie  odpadami komunalnymi.

2. Gmina zapewnia w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi worki 
służące do selektywnego zbierania odpadów następujących frakcji: papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, 
bioodpady. Właściciel nieruchomości w pierwszym miesiącu świadczenia usług otrzyma komplet worków, po 
jednym dla każdej frakcji. W kolejnych miesiącach worki są dostarczane podczas zbiórki w ilościach 
odpowiadających odebranym odpadom według poszczególnych frakcji z danej nieruchomości.

§ 2. 1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości           
w następujący sposób:

1) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) – co dwa tygodnie w miesiącu od kwietnia do 
października, 1 raz w miesiącu od stycznia do marca i od  listopada do grudnia;

2) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) - 1 raz w tygodniu dla budynków wielolokalowych;

3) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny – 1 raz w miesiącu;

4) odpady wielkogabarytowe - co najmniej 1 raz w roku w miejscu ich wytwarzania, lub dostarczenie do 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

5) odpady elektryczne i elektroniczne - co najmniej 1 raz w roku w miejscu ich wytwarzania lub dostarczenie 
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

6) odpady biodegradowalne - 1 raz w miesiącu u źródła lub dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych.

2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 odbierane są zgodnie z harmonogramem ustalonym 
z przedsiębiorcą, z którym Gmina Łącko zawarła umowę na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy 
Łącko.

3. Harmonogram odbioru odpadów podawany jest do wiadomości poprzez zamieszczenie               
w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku: 
www.lacko.pl/zgk.html  oraz Urzędu Gminy Łącko: www.lacko.pl. w zakładce Odpady oraz przekazywany 
właścicielom nieruchomości.  

§ 3. 1. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można przekazać następujące rodzaje 
odpadów komunalnych:

1) przeterminowane leki i chemikalia;

2) tekstylia;

3) zużyte baterie i akumulatory;

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

5) odpady wielkogabarytowe;

6) zużyte opony;

7) odpady biodegradowalne;
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8) odpady z selektywnej zbiórki odpadów: papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło;

9) odpady pochodzące z robót budowlanych i remontowych;

10) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (pozostałości farb, lakierów, 
rozpuszczalników, klejów, oleje, areozole, odpady zawierające rtęć itp.);

11) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igły i strzykawki.

2. Miejsce oraz godziny otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zamieszczone  jest na 
stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku: www.lacko.pl/zgk.html  oraz Urzędu Gminy 
Łącko: www.lacko.pl.

§ 4. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne             
z nieruchomości, właściciel może zgłosić do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku, 33-390 Łącko 755, 
osobiście, telefonicznie, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: zgk @lacko.pl, 
w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łącko.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr 83/XXV/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 26.08.2016 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 przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi    
w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Bernadetta Wąchała-Gawełek
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