
UCHWAŁA NR XLIX/369/2018
RADY GMINY LIPIE

z dnia 14 września 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 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 r., poz. 994 z późn. zm.), 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) szkło, 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) popiół z palenisk domowych,
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
8) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych w strumieniu odpadów 

komunalnych:
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,
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f) przeterminowane leki,
g) zużyte baterie i akumulatory,
h) zużyte opony,
i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

9) 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.
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.
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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.

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.
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§ 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 wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 
 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Lipie

Zbigniew Bystrzykowski
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