
    Sprawozdanie z realizacji ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminie Lipie za rok 2014. 

Od 01 lipca 2013r znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach popularnie 
zwana ustawą śmieciową nałożyła na gminy obowiązek odbioru odpadów powstających                              
w gospodarstwach domowych, co oznacza w praktyce, iż wszyscy mieszkańcy gminy objęci zostali 
obowiązkiem uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Rada 
Gminy Lipie w 2012 r podjęła stosowne uchwały określające sposób gospodarowania odpadami 
komunalnymi w naszej gminy. W miesiącu kwietniu 2013r zostały przeprowadzone procedury 
przetargowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych , została wyłoniona firma Zakład 
Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach. Kwota określona w przetargu  za odbiór  i zagospodarowanie 1 
tony odpadów komunalnych  wynosiła 391,86 zł za 1 tonę odpadów zmieszanych oraz 0,01 zł za 
1tonę odpadów segregowanych. Umowa obowiązywała na okres 18 miesięcy czyli do 31.12.2014r. 
Nowym systemem odbioru  i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zostały objęte osoby 
fizyczne jak i osoby prawne czyli przedsiębiorcy, zostali również objęci mieszkańcy sezonowo 
zamieszkujący. Zostały złożone 2117 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi       w tym 191 deklaracji osoby prawne i 52  deklaracje z nieruchomości sezonowo 
zamieszkałych. 
 
       Wykaz ilości zebranych odpadów od 01 stycznia do 31 grudnia 2014r. 
 

1. Odpady zmieszane                  -             1341,98 t 
2. Odpady segregowane 
a) Szkło                                           -            98,04 t 
b) Plastik                                        -             52,04 t 
c) Makulatura                               -             0,68 t 
d) Wielkogabarytowe                  -             2,94 t 
e) Zużyte opony                           -              4,5 t 
f) AGD                                           -              0,34 t 

 
      Należności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych        -   530 346,05 zł 
      
      Dochody wykonane                                                   -                                           420 000,00 zł 
      Zaległości                                                                -                                               33 000,00 zł 
 Kwoty dotyczące dochodów wykonanych oraz zaległości nie są  kwotami  ostatecznymi gdyż 
mieszkańcy nadal dokonują wpłat należności za rok  2014 .  
 
W 2014 roku.  

 Wysłano 294 upomnień w sprawień uregulowań należności 

 Wydano 31 decyzji dla rodzin posiadających co najmniej trójkę dzieci  „ Program Rodzina 
Plus”. 

 przeprowadzono zgodnie z zapisem w SIWZ zbiórki u źródła.  W miesiącu czerwcu 
               odpadów wielkogabarytowych i AGD oraz w miesiącu sierpniu zużytych opon od    
               samochodów osobowych, ciężarowych i ciągników.                                      

 Odpady segregowane były dostarczane nieodpłatnie do PSZOK zlokalizowanego na terenie              
Oczyszczalni Ścieków.  

W październiku został rozstrzygnięty przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu 
Gminy Lipie. Do przetargu przystąpiły trzy firmy : firma „REMONDIS”, firma  EKO- SYSTEM, firma ZOM 
Zbigniew  Strach. Wybrana została najkorzystniejsza oferta, którą złożyła firma ZOM Zbigniew Strach , 
z którą została podpisana umowa na okres dwóch lat. Kwota w  przetargu 494,64 zł za 1 tonę 
odpadów zmieszanych oraz 0,01 zł za 1 tonę odpadów segregowanych.  
 



Podsumowując realizację ustawy tzw „ śmieciowej” w naszej gminie można stwierdzić, że gmina 
nasza dobrze poradziła sobie z wdrożeniem nowego systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Mieszkańcy naszej podchodzą uczciwie do obowiązku jaki nałożyła nowa ustawa o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dokładnie pokazują ilości zebranych odpadów. 
Dla porównania w 2012 roku przed wejściem nowego systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi z terenu naszej gminy zebrano ok. 530 ton odpadów. Niespełna 50% mieszkańców 
posiadało podpisaną umowę z firmą odbierającą odpady. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 


