
UCHWAŁA NR XXXVII/263/2017
RADY GMINY LIPIE

z dnia 15 września 2017 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

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2016,poz. 446), art. 6 r ust. 3, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tj. Dz. U z 2017 r., poz 1289), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z § 
1 uchwały Nr XLVIII/245/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Kłobucku.

Rada Gminy Lipie
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nie zamieszkałych oraz sezonowo 
zamieszkałych na  terenie gminy Lipie w zamian za uiszczoną opłatę. 

§ 2. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują, nie zamieszkują oraz sezonowo 
zamieszkują mieszkańcy odbierana będzie każda ilość zmieszanych odpadów komunalnych, popiół 
i żużel paleniskowy oraz następujące frakcje segregowanych odpadów komunalnych:

1) szkło,
2) papier,
3) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
4) metal,
5) odpady zielone,
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
8) zużyte opony.

§ 3. 1. Ustala się, że od w/w właścicieli nieruchomości w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych odbierana będzie każda ilość selektywnie zebranych odpadów komunalnych:

L.p. Rodzaj odpadów Kod  odpadów

1 Szkło 20 01 02 – szkło
15 01 07 – opakowania ze szkła
17 02 02 – szyby okienne, drzwiowe

2 Papier, tektura 20 01 01 – papier, tektura
3 Tworzywa sztuczne 20 01 39- tworzywa sztuczne

15 01 02- opakowania z tworzyw sztucznych oraz styropian opakowaniowy
4 Opakowania 15 01 04- opakowania wielomateriałowe
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wielomateriałowe
5 Odpady ulegające 

biodegradacji, kuchenne, 
zielone

20 01 08- odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji

6 Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
7 Metal 20 01 02 – metale

15 01 04 – opakowania z metali
8 Zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne
20 01 35 – zużyte urządzenia elektryczne 
i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 
i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne 
i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21,
20 01 23 i 20 01 35 
20 01 21* - lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* - urządzenia zawierające freony

9 Chemikalia 20 01 13* Rozpuszczalniki
20 01 21* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione 
w 2001 25
20 01 27* - Farby, tusze farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż 
wymienione w 20 01 27
20 01 29* - detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30- detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

10 Odpady budowlane 
i rozbiórkowe z drobnych 

remontów domowych

17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy 
z rozbiórek i remontów (drobne remonty budowlane)
17 01 02 – gruz ceglany
17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych 
i elementów wyposażenia
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów 
i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 07 09 03

11 Zużyte opony 16 01 03 – zużyte opony
12 Zużyte baterie 

i akumulatory
20 01 33 – baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami oraz 
niesortowane baterie i akumulatory zawierające baterie
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

13 Tekstylia 20 01 11- tekstylia
14 Popiół i żużel paleniskowy 20 03 99, 20 01 99– odpady komunalne nie wymienione w innych 

podgrupach 

2. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lipie w Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych odbierane będą selektywnie zbierane odpady budowlano-remontowe, 
pochodzące z remontów oraz innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na 
wykonanie których nie wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę w ilości 500 kg na 
nieruchomość na rok.

§ 4. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, nie zamieszkałych oraz sezonowo zamieszkałych 
wyposażeni zostaną w pojemniki oraz  jednorazowe worki do selektywnego zbierania  odpadów.

§ 5. 1. Określa się minimalną częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, w tym 
popiołu i żużlu paleniskowego oraz odpadów segregowanych:
a) dla nieruchomości  zamieszkałych, niezamieszkałych, sezonowo zamieszkałych:

- od stycznia do maja - jeden raz w miesiącu
- od czerwca do września - dwa razy w miesiącu
- od października do grudnia -jeden raz w miesiącu

b) cmentarze
- dwa razy w miesiącach: od stycznia do grudnia.
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2. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony od 
samochodów ,  tzw. zbiórki u źródła - dwa razy w roku według ustalonego harmonogramu .

3. Odpady z koszy ulicznych, co najmniej jeden raz w miesiącu, nie dopuszczając do przepełnienia 
się  pojemników W razie konieczności częstotliwość  usuwania  odpadów zostanie zwiększona.

4. W przypadku okresowego zwiększenia wytwarzania odpadów zmieszanych oraz  segregowanych  
właściciele nieruchomości mogą otrzymać dodatkowe worki w siedzibie Urzędu Gminy Lipie.

§ 6. Ustala się następujący sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych:

1) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie  gminy Lipie,  zlokalizowany przy ul. Ziołowej 10 w Lipiu, będzie nieodpłatnie 
przyjmować odpady komunalne zbierane w sposób selektywny i przywożone do PSZOK.

2) PSZOK nie przyjmuje odpadów wytworzonych w związku z prowadzeniem działalności 
gospodarczej.

3) Odpady komunalne, o których mowa w § 3 ust.1, odbierane są wyłącznie w PSZOK 
z zastrzeżeniem łącznego spełnienia następujących warunków:
a) odpady zostaną dostarczone do PSZOK we własnym zakresie i na koszt właściciela nieruchomości;
b) stanowić będą odpad powstały w związku z robotami budowlanymi, na które nie wymaga się 

pozwolenia na budowę, np. z remontów lub konserwacji obiektów budowlanych, a ich ilość 
dostarczona z danej nieruchomości nie przekroczy w ciągu jednego roku kalendarzowego 
500 kilogramów;

c) Szczegółowy sposób funkcjonowania PSZOK, w tym godziny otwarcia określać będzie Regulamin 
PSZOK dostępny w punkcie,  w siedzibie Urzędu Gminy Lipie oraz na stronie gminy Lipie  
www.lipie.pl          .
§ 7. Zużyte baterie należy umieszczać w specjalnych oznakowanych pojemnikach ustawionych 

w szkołach i wyznaczonych obiektach na terenie gminy.
§ 8. Przeterminowane lekarstwa i termometry rtęciowe należy umieszczać w specjalnych 

pojemnikach znajdujących się w punktach aptecznych zlokalizowanych na terenie gminy Lipie oraz 
w specjalnym pojemniku znajdującym się w Ośrodku Zdrowia w Lipiu..

§ 9.  W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości lub w PSZOK, właściciele nieruchomości mogą zgłaszać 
informacje o zaistniałych nieprawidłowościach pisemnie na adres Urzędu Gminy Lipie lub na adres 
email: gmina_lipie@poczta.onet.pl.  Informacja powinna zawierać w szczególności: imię i nazwisko 
właściciela, adres nieruchomości, rodzaj nieodebranych odpadów lub rodzaj uszkodzeń spowodowanych 
przez przedsiębiorcę.

§ 10.  Harmonogram odbioru odpadów komunalnych jest dostarczany właścicielom nieruchomości 
przez podmiot odbierający odpady, ponadto publikowany jest na stronie www.lipie.pl          , w biuletynie 
gminnym oraz dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Lipie.

§ 12.  Z dniem 31.12.2017 r. traci moc Uchwała Nr XXV/164/2016 Rady Gminy Lipie z dnia 
29 lipca 2016 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie. 
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§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2018 r.

  
 

Przewodniczący Rady 
Gminy Lipie

Zbigniew Bystrzykowski
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