
UCHWAŁA Nr XLII/244/2006 

Rady Gminy Lipie 

z dnia 28 kwietnia 2006 roku 

 
 

w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipie 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), w związku z art. 10 ustawy o odpadach 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 roku Nr 175, poz. 1458), po zasięgnięciu 
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku, Rada Gminy Lipie, 
uchwala: 

Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Lipie. 

Dział 1 

Postanowienia ogólne 

& 1 

Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania porządku i czystości na terenie 
nieruchomości znajdujących się w gminie. 

Dział 2 

Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach w gminie 

Rozdział 1 

Selektywne zbieranie i odbiór odpadów komunalnych 

& 2 

Zobowiązuje się właściciela nieruchomości do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych we własnym gospodarstwie domowym w podziale na następujące frakcje: tworzywa 
sztuczne, szkło, makulatura, odpady opakowaniowe, odpady ulegające biodegradacji. 

                                                                          & 3                                                                                                                                                                           

Z obowiązku przekazywania firmie bioodpadów zwolnieni są właściciele nieruchomości dokonujący   
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kompostowania we własnym zakresie bądź używający drewna do celów energetycznych. 

& 4 

Właściciel nieruchomości położonej na terenie zabudowy jednorodzinnej jest zobowiązany do 
gromadzenia frakcji odpadów wymienionych w paragrafie 2 w specjalnie do tego celu 
przeznaczonych workach lub pojemnikach dostarczonych przez firmę obsługującą dany teren w 
zakresie odbioru odpadów komunalnych, z którą właściciel nieruchomości posiada zawartą 
umowę na opróżnianie pojemników na odpady komunalne. 

& 5 

Mieszkańcy  mieszkający w centrum miejscowości na terenie gminy Lipie  zobowiązani są do 
umieszczania posegregowanych odpadów  w specjalnie do tego celu przeznaczonych 
pojemnikach, które zlokalizowane są w/w punktach. 

& 6 

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wydzielania ze strumienia odpadów komunalnych 
zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych, które należy wrzucać do typowych 
pojemników znajdujących się w kilkunastu publicznych miejsca na terenie Gminy Lipie, o których 
informacje znajdują się w Urzędzie Gminy Lipie. 

& 7 

Odpady komunalne wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady z 
remontów powinny być: 
1. gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nieutrudniający 

korzystania z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione, 
2. usuwane możliwie jak najszybciej przez przedsiębiorstwo, z którym właściciel nieruchomości 

posiada zawartą umowę na odbiór odpadów komunalnych. 
 

Rozdział 2 

Uprzątanie błota, śniegu, lodu, i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących 
do użytku publicznego  

 

& 8 

Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do: 
     1)  podjęcia działań w celu usuwania lub co najmniej ograniczenia śliskości chodnika, 
     2)  usunięcia piasku użytego w celu ograniczenia śliskości niezwłocznie po ustaniu przyczyn   
          jego zastosowania, 
     3)  usuwania sopli i nawisów lodowych z dachów i gzymsów niezwłocznie po ich pojawieniu się 
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& 9 

Zakazuje się zgarniania lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię. Właściciel 
nieruchomości winien gromadzić je w miejscu dla niego dogodnym. 

 

Rozdział 3 

Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami 

& 10 

Zakazuje się mycia pojazdów samochodowych na jezdniach, chodnikach, parkingach i miejscach 
służących do użytku publicznego. 

& 11 

Powstałe w wyniku mycia pojazdu nieczystości ciekłe należy odprowadzić do kanalizacji 
sanitarnej a w przypadku jej braku do zbiornika na nieczystości ciekłe lub przydomowej 
oczyszczalni ścieków. 

& 12 

Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na 
terenie nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód i gleby. 
Powstałe w wyniku naprawy odpady winny być gromadzone w pojemnikach do tego 
przeznaczonych. 

Dział 3 

Wymagania w zakresie rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do 
zbierania odpadów komunalnych oraz wymagania dotyczące ich rozmieszczenia i 

utrzymywania ich w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

Rozdział 1  

Zasady ogólne 

& 13 

Pojemniki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich 
użytkowników jak i dla pracowników firmy wywozowej, w sposób nie powodujący nadmiernych 
uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich. 
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& 14 

1. Pojemniki powinny być ustawiane w granicach nieruchomości w miejscu trwale oznaczonym, na 
równej nawierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i 
błota. 
2. Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości zobowiązany jest utrzymywać w 
czystości. 

& 15 

Pojemniki na odpady komunalne służą do gromadzenia w nich wyłącznie odpadów komunalnych w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach. 

Rozdział 2 

Urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości  

& 16 

Podmioty gospodarcze prowadzące działalność handlową i gastronomiczną oprócz pojemników  na 
odpady komunalne zobowiązane są do ustawienia dodatkowo przed wejściem do lokalu koszy na 
odpady. Ustawione kosze muszą być systematycznie opróżniane. 

& 17 

Każdy z właścicieli nieruchomości, który jest zobowiązany do ustawienia pojemników na odpady, 
ma obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym i sanitarnym, a w szczególności:     
a) należy natychmiast naprawić lub wymienić pojemniki zdekompletowane, spalone, lub też 
uszkodzone w jakikolwiek inny sposób.  
 

Rozdział 3 

 

Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych 

& 18 

Ustala się średnią ilość niesegregowanych odpadów komunalnych wytworzonych przez jedną 
osobę w ciągu jednego miesiąca w wysokości 0,1 m3. 

& 19 

Odpady komunalne należy gromadzić jedynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach lub 
kontenerach, wyłącznie do tego celu przeznaczonych.  
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& 20 

Pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych mogą mieć pojemności od 0,12 m3 do 
1,1 m3. Dopuszcza się wyposażenie miejsc użyteczności publicznej w kontener KP 7 – typ 
pojemnika kontenerowego o pojemności 7 m3. 

& 21 

1. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, to powinny być 
one gromadzone w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych.  
2. Zasady gospodarowania takimi odpadami określają przepisy ustawy o odpadach. 

& 22 

Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady w takim stanie 
sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i 
powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników, a w szczególności ma obowiązek 
utrzymywania ich w czystości oraz dezynfekowania co najmniej raz na kwartał. 

& 23 

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do przestrzegania poniższych zasad rozmieszczania 
pojemników na odpady komunalne:  
      a) na każdej nieruchomości zamieszkałej powinien się znajdować pojemnik o pojemności 

zapewniającej przyjęcie odpadów w ilości większej od iloczynu liczby osób rzeczywiście 
zamieszkujących na terenie nieruchomości i obowiązującej dla danej nieruchomości 
normatywnej ilości odpadów, ustalonej według określonych zasad w &21, 

      b) na nieruchomościach obejmujących budynki wielomieszkaniowe, biurowe, szpitalne lub 
inne służące przebywaniu większej liczby osób łączna objętość pojemników może się 
różnić o 1/10 w stosunku do objętości wyliczonej zgodnie z określonymi zasadami w &21 

Dział 4 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z 
terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

Rozdział 1 

Odpady komunalne 

& 24 

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do pozbywania się nagromadzonych odpadów 
komunalnych z częstotliwością co najmniej jeden raz w miesiącu, przy czym firma zapewni 
gotowość odbioru odpadów komunalnych na życzenie właściciela nieruchomości. 
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& 25 

 

Opróżnianie pojemników usytuowanych na parkingach oraz drogach publicznych nie może 
odbywać się rzadziej niż jeden raz w miesiącu, a w przypadku znacznego nagromadzenia 
odpadów w miarę potrzeb.  

& 26 

Właściciel nieruchomości jest obowiązany zapewnić pracownikom firmy wywozowej dostęp do 
pojemników oraz worków (pojemników) na odpady segregowane w czasie ustalonym w umowie 
na odbiór odpadów, w sposób umożliwiający opróżnienie pojemników i odbiór worków 
(pojemników) bez narażenia na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów. 

& 27 

W sytuacjach wyjątkowego zwiększenia ilości odpadów komunalnych właściciel nieruchomości 
oraz wszystkie inne podmioty zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu są 
zobowiązani do natychmiastowego dodatkowego opróżnienia pojemników, aby nie dopuścić do 
ich przepełnienia. 

Rozdział 2 

Nieczystości ciekłe  

& 28 

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapewnić pracownikom firmy opróżniającej zbiornik 
bezodpływowy dostęp do zbiornika w sposób umożliwiający jego opróżnianie bez narażenia na 
szkodę osób lub mienia. 

& 29 

Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób 
gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i 
wód podziemnych. 

& 30 

Ustala się, że częstotliwość opróżniania zbiornika bezodpływowego uzależniona jest od zużycia 
wody oraz od pojemności zbiornika. 

 



 7 

Dział 5 

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych 
do składowania na składowiskach odpadów, do których zobowiązane są podmioty 

uprawnione. 

 

 

& 31 

System gospodarowania odpadami komunalnymi powinien zapewnić ograniczenie masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 
       a) do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 74% wagowo całkowitej masy odpadów 

ulegających biodegradacji, 
      b) do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów     

ulegających biodegradacji, 
      c) do 31 grudnia  2020 roku do nie więcej  niż 34% wagowo całkowitej masy odpadów 

ulegających biodegradacji, 
           w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995. 
 

Dział 6 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz wymagania utrzymywania zwierząt 
gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

& 32 

Zobowiązuje się osoby utrzymujące zwierzęta domowe do: 

                 a) usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w miejscach 
służących do wspólnego użytku (klatkach schodowych, piwnicach, chodnikach, 
placach, parkingach, zieleńcach), 

                 b) niewprowadzania zwierząt do budynków użyteczności publicznej, cmentarzy, 
sklepów, lokali gastronomicznych, na place zabaw dla dzieci, obiektów 
rekreacyjnych, na zieleńce oraz na teren innych obiektów, których właściciel bądź 
użytkownik taki zakaz wprowadził,  

                 c) niepowodowania przez zwierzęta innych uciążliwości i zagrożeń. 

& 33 

Właściciele psów poza obowiązkami określonymi w & 32 zobowiązani są do: 

                 a) niewyprowadzania psa poza obręb nieruchomości bez smyczy, a psa rasy uznanej 
za agresywną bez smyczy i kagańca. 



 8 

                 b) zabezpieczenia nieruchomości na terenie której przebywa pies, w sposób 
uniemożliwiający wydostanie się psa poza jej obręb. Nieruchomość należy ponadto 
oznakować tabliczką informującą o obecności psa, 

& 34 

Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich  na terenie Gminy Lipie, w obrębie 
którym znajdują się budynki wielorodzinne zlokalizowane przy szkołach i przedszkolach. 

 

& 35 

Na pozostałych terenach w obrębie, których znajdują się budynki wielorodzinne utrzymywanie 
zwierząt gospodarskich jest możliwe pod warunkiem, że nie będzie to stwarzało uciążliwości dla 
posesji sąsiednich. 

 

& 36 

Na terenach dopuszczonych do utrzymywania zwierząt gospodarskich, posiadane ptactwo 
domowe należy utrzymywać wyłącznie na ogrodzonej części nieruchomości, bez możliwości 
przedostania się ptactwa poza jej granice. 

 

Dział 7  

Obszary obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

&37 

Wprowadza się obowiązek przeprowadzenia akcji deratyzacji jeden raz w roku w okresie 
wiosennym i jesiennym na obszarach obowiązkowej deratyzacji: do 15 kwietnia i do 15 
października. 

& 38 

Deratyzacji podlegają wszystkie nieruchomości na terenie gminy. 

& 39 

W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, wprowadza się 
obowiązek obowiązkowej deratyzacji w miejscach objętych zagrożeniem epidemiologicznym. 
Termin i obszar deratyzacji uzgadnia się z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i 
podaje do publicznej wiadomości. 
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& 40 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

& 41 

Traci moc Uchwała Nr XL/236/2006 Rady Gminy Lipie z dnia 26.01.2006 roku w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipie. 

                         

 

 

 

                                              

 

   
 

 

 
 
 
 

 


