
 

 

UCHWAŁA NR 29/2020 

RADY GMINY LEŻAJSK 

z dnia 7 maja 2020 r. 

w sprawie odpłatnego przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

odpadów z działalności rolniczej niestanowiących odpadów komunalnych. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art.6ra ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.
1)

) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się o odpłatnym przyjmowaniu przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) odpadów pochodzących z działalności rolniczej niestanowiących odpadów 

komunalnych powstałych na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Leżajsk. 

§ 2. Odpady pochodzące z działalności rolniczej niestanowiące odpadów komunalnych: 

1) należy dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Giedlarowej na 

własny koszt, 

2) przyjmowane będą odpłatnie, zgodnie z cennikiem aktualnie obowiązującym w Punkcie Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych dla odpadów pochodzących z działalności rolniczej niestanowiących 

odpadów komunalnych. 

§ 3. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) będą przyjmowane następujące 

odpady pochodzące z działalności rolniczej: 

1) odpady z tworzyw sztucznych (folia po balotach z sianokiszonki, folia służąca do okrywania kiszonki na 

pryzmach oraz inne folie wykorzystywane w rolnictwie, siatka po belach, sznurek polipropylenowy, worki 

po nawozach sztucznych, big-bag z wkładką foliową i bez, agrowłóknina, plandeki okryciowe, węże do 

deszczowni oraz inne wykorzystywane w rolnictwie), 

2) opakowania z tworzyw sztucznych (worki polipropylenowe - szutrowe, opakowania z tworzyw sztucznych 

nie zawierające substancji niebezpiecznych wolne od zanieczyszczeń), 

3) opakowania wielomateriałowe (big-bag z wkładką foliową), 

4) zmieszane odpady opakowaniowe (worki polipropylenowe - szutrowe, big-bag bez wkładki foliowej, inne 

odpady opakowaniowe niesklasyfikowane powyżej), 

5) opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (opakowania 

po oleju silnikowym i przekładniowym do maszyn rolniczych), 

6) zużyte opony z maszyn rolniczych, 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1579 i 2020 oraz z 2020 r. 

poz. 150 i 284. 
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7) zużyty olej silnikowy i przekładniowy z maszyn rolniczych. 

§ 4. Określa się maksymalną ilość odpadów dostarczonych przez właściciela gospodarstwa rolnego do 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Giedlarowej w ciągu roku 

kalendarzowego: 

1) wymienionych §3 pkt 1, 2, 3, 4 

a) dla gospodarstwa o powierzchni do 10 ha – 0,2 Mg 

b) dla gospodarstwa o powierzchni od 10 do 25 ha – 0,4 Mg 

c) dla gospodarstwa o powierzchni od 25 do 75 ha – 1,2 Mg 

d) dla gospodarstwa o powierzchni powyżej 75 ha – 1,5 Mg 

2) wymienionych §3 pkt 5 

a) dla gospodarstwa o powierzchni do 10 ha – 0,05 Mg 

b) dla gospodarstwa o powierzchni od 10 do 25 ha – 0,1 Mg 

c) dla gospodarstwa o powierzchni od 25 do 75 ha – 0,4 Mg 

d) dla gospodarstwa o powierzchni powyżej 75 ha – 0,5 Mg 

3) wymienionych w § 3 pkt 6 

a) dla gospodarstwa o powierzchni do 10 ha – 4 szt. 

b) dla gospodarstwa o powierzchni od 10 do 25 ha – 6 szt. 

c) dla gospodarstwa o powierzchni od 25 do 75 ha – 10 szt. 

d) dla gospodarstwa o powierzchni powyżej 75 ha – 12 szt. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Województwa Podkarpackiego z wyjątkiem § 3 pkt 7, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 roku.  

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Kazimierz Krawiec 
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