
ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2018
WÓJTA GMINY LIPIE

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. 
z 2018 poz. 994 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 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

Wójt Gminy Lipie
zarządza, co następuje:

§ 1. Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał Rady Gminy Lipie:

1. 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, która stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia;

2. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipie, która 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 29 sierpnia 2018 r. do dnia 
12 września 2018 r. 

§ 3. Konsultacje odbywać się będą poprzez zgłaszanie uwag i opinii przez organizacje pozarządowe 
i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
druku formularza, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 4. 1. Opinie i uwagi do przedmiotu konsultacji można składać:

a) w formie papierowej: pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie lub 
osobiście w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Lipie;

b) w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@uglipie.pl w terminie określonym w § 2 na 
formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

2) Opinie i uwagi złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji nie będą uwzględniane 
w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem.

§ 5. Informacje o prowadzonych konsultacjach społecznych są dostępne na stronie internetowej 
gminy Lipie www.lipie.pl, w zakładce Aktualności oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakladce 
Komunikaty. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi wżycie zdniem podjęcia.

 

 
Wójt Gminy Lipie

Bożena Wieloch
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.62.2018 

Wójta Gminy Lipie 

z dnia 29 sierpnia 2018 r. 

 

 

- PROJEKT - 

 

UCHWAŁA NR XLIX /…/ 2018 

RADY GMINY LIPIE 

z dnia ……………… 2018 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 art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018,poz. 994), art.5 ust. 1,  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 2018 r., 

poz. 1454), 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, niezamieszkałych oraz sezonowo 

zamieszkałych na  terenie gminy Lipie w zamian za uiszczoną opłatę.  

§ 2. 1. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny przez właścicieli nieruchomości będą 

odbierane lub przyjmowane przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych według 

następujących frakcji: 

1) zmieszane odpady komunalne, 

2) szło, szklane opakowania, 

3) metale (puszki, drobny złom) i tworzywa sztuczne (plastikowe opakowania po napojach, 

kosmetykach i środkach czystości, folie i torby z tworzyw sztucznych itp.), 

4) niezanieczyszczony papier, tektura, 

5) odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone, odpady z kuchni, odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji), 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

7) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych w strumieniu odpadów 

komunalnych: 
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a) chemikalia i opakowania po nich (detergenty zawierające substancje niebezpieczne, środki 

czyszczące, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice 

zawierające substancje niebezpieczne), 

b) środki ochrony roślin i opakowania po nich i opakowania po nawozach chemicznych, 

c) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć itp., 

d) urządzenia zawierające freony, 

e) przepracowane oleje i tłuszcze, 

f) przeterminowane leki, 

g) zużyte baterie i akumulatory, 

h) zużyte opony, 

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

8) odpady budowlane i rozbiórkowe, za wyjątkiem odpadów niebezpiecznych, stanowiące odpady 

komunalne. 

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. 

§ 3. Ilość odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz 

sezonowo zamieszkałych odpadów komunalnych zmieszanych, gromadzonych w pojemnikach oraz 

odpadów zbieranych selektywnie w pojemnikach i workach z folii LDPE uzależniona jest od wielkości 

gospodarstwa domowego. Odpady powstałe na nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami 

określonymi w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipie”, traktowane będą 

jako odpady zmieszane.  

§ 4. 1. Odpady komunalne zmieszane należy usuwać z nieruchomości z następującą 

częstotliwością: 

a) dla nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, sezonowo zamieszkałych: 

- od stycznia do grudnia: jeden raz w miesiącu, 

b) cmentarze: 

- dwa razy w miesiącu: od stycznia do grudnia. 

2. Odpady komunalne segregowane obejmujące następujące frakcje: papier, metale i tworzywa sztuczne 

oraz odpady ulegające biodegradacji ( bio ) należy usuwać z nieruchomości z następującą częstotliwością: 

a) dla nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, sezonowo zamieszkałych: 

- od stycznia do grudnia:  jeden raz w miesiącu, 

b) cmentarze: 

- dwa razy w miesiącu: od stycznia do grudnia. 

3. Odpady komunalne segregowane obejmujące następujące frakcje: szkło 

a) dla nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, sezonowo zamieszkałych: 

- od stycznia do grudnia  - raz na dwa miesiące, 

b) cmentarze: 

- dwa razy w miesiącu: od stycznia do grudnia. 
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4. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony  

od samochodów,  tzw. zbiórki u źródła - dwa razy w roku według ustalonego harmonogramu. 

Harmonogram zamieszczany jest na stronie internetowej gminy Lipie www.lipie.pl  , w biuletynie 

gminnym oraz w Urzędzie Gminy Lipie. 

5. Odpady z koszy ulicznych, co najmniej jeden raz w miesiącu, nie dopuszczając do przepełnienia  

się  pojemników. W razie konieczności częstotliwość  usuwania  odpadów zostanie zwiększona. 

6. W przypadku okresowego zwiększenia wytwarzania odpadów zmieszanych oraz  segregowanych  

właściciele nieruchomości mogą otrzymać dodatkowe worki w siedzibie Urzędu Gminy Lipie. 

§ 5.  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 § 2 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 internetowej 

www.lipie.pl. 

§ 6.  Zużyte baterie należy umieszczać w specjalnych oznakowanych pojemnikach ustawionych 

w szkołach i wyznaczonych obiektach na terenie gminy, a także w Punkcie Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych. 

§ 7. 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, a także w Punkcie Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

§ 8. 1. Odpady powstałe na nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi  

w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipie”, traktowane są jako odpady 

zmieszane. 

2. Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują selektywną zbiórkę odpadów, w przypadku 

nieprzestrzegania zasad segregacji odpadów, po drugim zgłoszeniu przez operatora nieprawidłowego 

gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych lub braku segregacji odpadów, będą ponosić opłatę  

za odbiór odpadów w wysokości opłaty za odpady zmieszane za okres, w którym odpady nie były 

selektywnie zbierane. 

§9.1. Przejmuje się od właścicieli nieruchomości obowiązek wyposażenia nieruchomości 

w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, jako część usługi w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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2. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia pojemnika z bezspornej winy właściciela nieruchomości 

(dewastacja, w szczególności w sytuacji spalenia pojemnika), właściciel nieruchomości zobowiązany 

będzie do zwrotu kosztów z tytułu zaginięcia lub zniszczenia pojemnika z uwzględnieniem  

jego amortyzacji. 

§ 10. 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, telefonicznie: 343188032. Informacja powinna zawierać 

w szczególności: imię i nazwisko właściciela, adres nieruchomości, rodzaj nieodebranych odpadów  

lub rodzaj uszkodzeń spowodowanych przez przedsiębiorcę. 

§ 11. Traci moc 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.   

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.  

§ 13. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wychodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.  

Przewodniczący Rady Gminy Lipie 

 

 

       Zbigniew Bystrzykowski 
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UZASADNIENIE 

 

Uchwała ma na celu dostosowanie zapisów do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów  

z dnia 29 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 19). Zmienione zostały frakcje odpadów selektywnie zbieranych. 

Zgodnie z obowiązującą uchwałą selektywnie zbierane są odpady z tworzyw sztucznych i wielomateriałowe, 

papier, szkło, metal i odpady biodegradowalne. Po zmianie uchwały selektywnie zbierane są odpady z metali 

i tworzyw sztucznych - worek koloru żółtego z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE", szkło - worek 

koloru zielonego z napisem "SZKŁO", papier - worek koloru niebieskiego z napisem „PAPIER” oraz odpady 

biodegradowalne - worek koloru brązowego z napisem "BIO" zgodnie z cytowany wyżej rozporządzeniem. 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.62.2018 

Wójta Gminy Lipie 

z dnia 29 sierpnia 2018 r. 

 

- PROJEKT - 

 

UCHWAŁA NR XLIX/.../2018 

RADY GMINY LIPIE 

z dnia ………… 2018 r.  

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art.41 ust.1 i art.42  ustawy z dnia 08 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.), art. 4 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 1454), art. 4 

ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych (t.j. Dz .U. 2017 r., poz. 1523) 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. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipie”, stanowiący 

załącznik do uchwały, będący jej integralną częścią, zwany dalej „Regulaminem”. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/264/2017 Rady Gminy Lipie z dnia 15 września 2017 r. w sprawie 

„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipie”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie. 

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wychodzi w życie z 

dniem 1 stycznia 2019 r. 

   

  

 

Przewodniczący Rady 

Gminy Lipie 

 

 

Zbigniew Bystrzykowski 
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Załącznik do Uchwały Nr XLIX /.../2018 

Rady Gminy Lipie 

z dnia …………… 2018 r. 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipie 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1.  Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Lipie.  

Rozdział 1. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych poprzez: 

1)Zbieranie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i workach następujących frakcji odpadów 

komunalnych poprzez: 

a) papier, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, 

            b) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, 

            c) opakowania wielomateriałowe, 

            d) metale, w tym odpady opakowaniowe z metalu, 

            e) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 

      f) odpady ulegające biodegradacji z uwzględnieniem bioodpadów, w tym odpady opakowaniowe 

ulegające biodegradacji oraz odpady zielone, 

      g) popiół z palenisk domowych. 

2) Zagospodarowanie odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji w miarę możliwości w 

kompostownikach poprzez ich kompostowanie 

3) Zbieranie na terenie nieruchomości następujących frakcji odpadów komunalnych: 

a) przeterminowane leki, chemikalia, 

b) zużyte baterie i akumulatory, 

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

e) zużyte opony, 

f) odpady budowlane i rozbiórkowe. 

4) Odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 1) ppkt 

od a) do g)  należy zbierać oddzielnie jako zmieszane odpady komunalne, którym również zapewnia się 

odbieranie, gmina Lipie organizuje zbieranie odpadów oraz przyjmowanie odpadów wymienianych w 

puncie 1) ppkt od a) do g)  i 3 przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). 
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5) gromadzenie mebli i innych odpadów wielogabarytowych odrębnie od pozostałych odpadów 

komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i przygotowanie do ich usunięcia w 

terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych bądź samodzielne dostarczanie 

odpadów wielkogabarytowych do punku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

§ 3. 1. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu z części nieruchomości służących do użytku publicznego 

powinno odbywać się niezwłocznie po ich wystąpieniu, natomiast innych zanieczyszczeń systematycznie 

w miarę występujących potrzeb. 

2. Zanieczyszczenia usuwane z chodników i innych części nieruchomości służących do użytku 

publicznego należy gromadzić w miejscu niepowodującym zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów, tak 

by mogły je posprzątać służby utrzymujące jezdnie w stanie czystości. 

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się: 

1) mycie pojazdów - na terenie nieruchomości tylko w miejscach utwardzonych pod warunkiem 

odprowadzania powstałych ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych, tak aby 

nie doprowadzić do skażenia wód powierzchniowych oraz gruntu; 

2) mycie pojazdów - na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego 

przygotowanych; 

3) naprawy pojazdów - na terenie nieruchomości mogą być wykonywane doraźne naprawy oraz regulacje 

pojazdów mechanicznych, o ile działania te nie są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą 

i pod warunkiem, że nie spowodują one skażenia powierzchni ziemi i wód gruntowych, nie są uciążliwe 

dla innych mieszkańców oraz nie będą naruszać przepisów odrębnych. 

 

 

Rozdział 2. 

 

Rodzaje i minimalne wielkości pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

na terenie nieruchomości oraz warunki ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym 

§ 5.1  Na terenie nieruchomości, przy przystankach, drogach publicznych oraz cmentarzach 

stosuje się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych: 

1) dla nieruchomości zamieszkałych przez 1 – 2 osoby – jeden pojemnik o pojemności minimalnej 120 l; 

2)  dla nieruchomości zamieszkałych przez 3 – 4 osoby – jeden pojemnik o pojemności minimalnej 240 l; 

3)  dla nieruchomości zamieszkałych przez 5 – 6 osób – jeden pojemnik o pojemności minimalnej 240 l 

oraz jeden pojemnik o pojemności minimalnej 120 l; 

4)  dla nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 6 osób – jak w § 5 pkt 3) oraz dodatkowo jeden 

pojemnik o pojemności minimalnej 120 l, na każde kolejne dwie osoby lub jeden pojemnik o pojemności 

minimalnej 240 l na każde kolejne 4 osoby lub inny pojemnik o pojemności nieprzekraczającej 

sumarycznej wielkości w m
3
 wyliczonej zgodnie z powyższą zasadą; 

5) dla nieruchomości - lokali handlowych – na każde rozpoczęte 20 m
2 

powierzchni całkowitej lokalu 

pojemnik o pojemności minimalnej 120 l; 

6)  dla nieruchomości, na której prowadzona jest inna działalność gospodarcza, jeden pojemnik             

o pojemności minimalnej 120 l, na 1 – 4 pracowników; 

7)  dla nieruchomości sezonowo zamieszkanych pojemnik o minimalnej pojemności 120 l; 
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8) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji  oraz koszy ulicznych – nie mniej niż jeden pojemnik 

o minimalnej  pojemności 120 l; 

9)  dla cmentarzy – nie mniej niż trzy  pojemniki o minimalnej pojemności jednego pojemnika 1100 l. 

§ 6. 1. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować pojemniki lub 

worki polietylowe LDPE odpowiadające rodzajowi gromadzonego odpadu, według następującej 

kolorystyki:  

1)  odpady z papieru i tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury - kolor niebieski oznaczony 

napisem „Papier ”; 

2) odpady ze szkła (niepotłuczone, kolorowe i bezbarwne) oraz odpady opakowaniowe ze szkła - kolor 

zielony oznaczony napisem „Szkło”; 

3) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady 

opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz opakowania wielomateriałowe - kolor żółty oznaczony 

odpowiednio napisem „Metale i tworzywa sztuczne”; 

4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów kolor brązowy 

oznaczony napisem „Bio”; 

5) pojemniki z przeznaczeniem na popioły z palenisk domowych , oznaczony napisem: „Popiół”. 

2. Intensywność kolorów powinna być tak dobrana, aby możliwa była identyfikacja zawartości 

z zewnątrz. 

3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stosuje się worki lub pojemniki  w kolorach 

wymienionych w ust.1 z tworzywa sztucznego o minimalnej pojemności 120 l, które są odpowiedniej 

grubości, co zapobiega ich pęknięciu lub rozerwaniu. 

4. Dla cmentarzy pojemniki o minimalnej wielkości 240l. 

5. 
.
Pojemniki i worki z tworzywa sztucznego przeznaczone na odpady zbierane selektywnie dostarczone 

przez przedsiębiorcę powinny posiadać trwałe i widoczne oznakowanie, określające rodzaj 

gromadzonych odpadów. 

6. Na terenie nieruchomości, na których zamieszkują niezamieszkują oraz sezonowo zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne należy stosować pojemniki określone w § 5. 

§ 7. 1. Minimalną pojemność pojemników lub worków na niesegregowane (zmieszane)  

oraz segregowane odpady komunalne, na terenie nieruchomości, na których  zamieszkują, niezamieszkują 

oraz sezonowo zamieszkują mieszkańcy  należy dostosować do ilości wytwarzanych odpadów, którą 

ustala się na podstawie liczby osób zamieszkujących lub przebywających na danej nieruchomości  

oraz ilości wytwarzanych odpadów komunalnych nie może być ona mniejsza niż 120 l. 

§ 8. 1. Pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych należy usytuować na 

nieruchomości w miejscach odpowiadających przepisom odrębnym, w sposób umożliwiający łatwy 

dojazd i dostęp do nich, na wyrównanej i w miarę  potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej 

przed  zbieraniem się na niej wody i błota. W przypadku gdy wyznaczenie ww. miejsc na terenie 

nieruchomości nie jest możliwe, właściciele zobowiązani, są do zapewnienia usytuowania pojemników na 

odpady komunalne na terenie innej nieruchomości, na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem. 

2. Odległość pomiędzy koszami na odpady rozstawionymi na drogach publicznych powinna być 

dostosowana do panującego na danym terenie ruchu pieszych, nie mniej jednak niż co 300 metrów. Na 

przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą lub w sąsiedztwie oznaczenia przystanku. 

Kosze powinny być tak skonstruowane, aby niemożliwe było wydostanie się odpadów pod wpływem 

wiatru, deszczu lub innych czynników zewnętrznych. 

3. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym, w szczególności poprzez ich okresowe mycie i dezynfekowanie. 
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Rozdział 3. 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych 

z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem, w sposób gwarantujący zachowanie czystości 

i porządku na terenie nieruchomości. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są wystawić pojemniki i worki przeznaczone  

do odbierania odpadów w dniu odbioru, zgodnie z ustalonym harmonogramem, na chodnik lub ulicę 

przed wejściem na teren nieruchomości tak, aby nie zakłócić ruchu pieszego oraz komunikacji 

samochodowej. 

§ 10. 1. Odpady komunalne zmieszane należy usuwać z nieruchomości z następującą 

częstotliwością: 

a) dla nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, sezonowo zamieszkałych: 

- od stycznia do grudnia: jeden raz w miesiącu 

b) cmentarze: 

- dwa razy w miesiącu: od stycznia do grudnia. 

2. Odpady komunalne segregowane obejmujące następujące frakcje: papier, metale i tworzywa sztuczne 

oraz bio  należy usuwać z nieruchomości z następującą częstotliwością: 

a) dla nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, sezonowo zamieszkałych: 

- od stycznia do grudnia:  jeden raz w miesiącu 

b) cmentarze: 

- dwa razy w miesiącu: od stycznia do grudnia. 

3. Odpady komunalne segregowane obejmujące następujące frakcje: szkło 

a) dla nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, sezonowo zamieszkałych: 

- od stycznia do grudnia  - raz na dwa miesiące 

b) cmentarze: 

- dwa razy w miesiącu: od stycznia do grudnia. 

4. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony od 

samochodów osobowych   – tzw. zbiórki u źródła - dwa razy w roku według ustalonego harmonogramu. 

Harmonogram zamieszczany jest na stronie internetowej gminy Lipie www.lipie.pl  , w biuletynie 

gminnym oraz w Urzędzie Gminy Lipie. 

5. Odpady z koszy ulicznych, co najmniej jeden raz w miesiącu, nie dopuszczając do przepełnienia się 

pojemników. W razie konieczności częstotliwość usuwania odpadów zostanie zwiększona. 

6. Odpady z koszy ustawianych w miejscach publicznych (nie będących koszami ulicznymi), co najmniej 

jeden raz w miesiącu, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników. W razie konieczności   

częstotliwość usuwania odpadów zostanie zwiększona. 

§ 11.  Odpady, o których mowa w §6 ust.1 pkt 4, należy poddawać procesowi kompostowania 

z przeznaczeniem do wykorzystywania na własne potrzeby, natomiast w przypadku braku możliwości ich 

kompostowania na miejscu przez właściciela, odpady te można wystawić w terminie zbiórek określonym 

w harmonogramie. 
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§ 12.  Odpady budowlane i rozbiórkowe należy zbierać selektywnie w specjalnie na ten cel 

przeznaczonych pojemnikach w sposób zapewniający ograniczenie pylenia. Odpady te będą odbierane 

przez podmiot zajmujący się odbiorem odpadów komunalnych po wcześniejszym uzgodnieniu z nim 

terminu, przy czym koszty transportu pojemnika (kontenera) pokrywa zamawiający we własnym 

zakresie. 

§ 13. 1. Niezależnie od ustaleń zawartych w §9 ust.1 odpady zbierane selektywnie  mieszkańcy 

mogą: 

1) przekazywać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów; 

2) oddać zużyte lekarstwa do pojemnika (konfiskatora) znajdującego się w Ośrodku Zdrowia w Lipiu,  

do pojemników ustawionych w punktach aptecznych znajdujących się na terenie gminy Lipie oraz można 

przekazać do  Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

3) baterie wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych szkołach lub innych obiektach 

użyteczności publicznej oraz można przekazać do  Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. 

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony oraz odpady wielkogabarytowe należy 

przekazywać na bieżąco do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. 

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązywani są do pozbywania się nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń 

gromadzących nieczystości ciekłe, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości co najmniej raz na kwartał, z zastrzeżeniem ust. 1. 

3. W przypadku nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków, usuwanie osadu 

winno odbywać się z częstotliwością określoną w instrukcji urządzenia lub w Gminnym Regulaminie 

dotyczącym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

 

Rozdział 4. 

Inne wymagania wynikające  z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 15. Gospodarka odpadami powinna wypełnić wszystkie wymagania zawarte w „Planie 

gospodarki odpadami dla województwa śląskiego”. 

§16. Powstające w gospodarstwach domowych odpady zielone - biodegradowalne powinny być 

w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez 

kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej i zagospodarowanie 

kompostu na potrzeby własne (np. użyźnianie przydomowych działek), w sposób nie powodujący 

uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich. 

Rozdział 5. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego 

użytku 

§ 17.  Osoby posiadające zwierzęta domowe zobowiązane są do takiego ich utrzymania, aby 

wyeliminować wszelkie zagrożenia i uciążliwości, w szczególności w zakresie zachowań agresywnych  

zwierząt, hałasu (zwłaszcza w porze nocnej), przykrego zapachu, insektów, zanieczyszczeń, jakie mogą 

stwarzać zwierzęta dla ludzi oraz miejsc wspólnego użytkowania (parki, zieleńce, place, ulice, chodniki, 

piaskownice, place zabaw, obiekty użyteczności publicznej). 

§ 18. 1. Zwierzęta domowe mogą być wyprowadzone poza posesję pod opieką osoby zdolnej do 

panowania nad nimi. Psy należy prowadzić na smyczy, przy czym psy rasy uznanej za agresywną lub 

zachowujące się w sposób agresywny muszą mieć założone kagańce. 
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2. Zwalnianie psa ze smyczy może nastąpić jedynie w terenach niezabudowanych i tylko w przypadku, 

gdy w pobliżu nie ma ludzi oraz gdy posiada się pełną możliwość sprawowania bezpiecznej kontroli nad 

jego zachowaniem. 

3. Podmioty utrzymujące zwierzęta domowe powinny niezwłocznie usuwać zanieczyszczenia 

spowodowane przez te zwierzęta na terenach zabudowanych, a także z miejsca ogólnego użytkowania, 

w tym w szczególności użyteczności publicznej. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, 

korzystających z psów – przewodników, 

Rozdział 6. 

Warunki utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 19.  Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej pod następującymi warunkami: 

1) teren nieruchomości musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez te 

zwierzęta; 

2) zwierzęta należy utrzymywać w sposób zapewniający innym osobom zamieszkującym na 

nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich ograniczenie uciążliwości takich jak hałas czy odory; 

3) właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło ulicę, chodnik lub miejsce publiczne zobowiązany jest do 

uprzątnięcia zanieczyszczenia. 

Rozdział 7. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji 

§ 20. 1. Budynki wielomieszkaniowe, budynki użyteczności publicznej, obiekty handlowe, 

przemysłowe, zakłady usługowe, a szczególności miejsca gromadzenia odpadów komunalnych, korytarze 

piwniczne, węzły cieplne, studzienki przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych podlegają 

obowiązkowej deratyzacji. 

2. Deratyzację na terenie nieruchomości, o których mowa w ust. 1 przeprowadza się w następujących 

terminach: 

1) dwa razy w roku kalendarzowym: 

a) Deratyzację wiosenną – w miesiącach kwiecień - maj 

b) Deratyzację jesienną   -  w miesiącach październik – listopad 

oraz: 

2) niezwłocznie w każdym przypadku masowego pojawienia się gryzoni. 
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UZASADNIENIE 

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach stanowi wykonanie ustawowego 

upoważnienia, wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 1454) zobowiązującego organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego do określenia: 

1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących: 

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich 

odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte 

opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także 

odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 w/w ustawy, 

b) uprzątnięcie błota i lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego, 

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 

2. Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnianiu: 

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych 

źródłach, 

b) liczby osób korzystających z tych pojemników; 

3. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego: 

4. Innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami: 

5. Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem 

lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku: 

6. Wymagań utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 

także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach: 

7. Wyznaczania obszarów podlagających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipie ma na celu 

dostosowanie jego zapisów do wymogów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U z 2018 r., poz 1454) oraz dostosowania do 

aktualnie obowiązującego systemu odbierania odpadów komunalnych.  
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.62.2018 

Wójta Gminy Lipie 

z dnia 29 sierpnia 2018 r 

 

Formularz konsultacji 

 

Formularz zgłoszenia uwag dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Lipie w sprawie: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Podmiot zgłaszający (nazwa organizacji/ imię i nazwisko przedstawiciela organizacji, siedziba, e-mail, 

telefon) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Proponowane rozwiązania/uwagi do projektu uchwały 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

…………………………………………. 

data i podpis 
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