
 

- PROJEKT- 

UCHWAŁY NR XXII/…/2020  

RADY GMINY LIPIE 

z dnia …………….2020 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 (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 5 ust. 1, art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn.zm.), po przeprowadzeniu 

konsultacji zgodnie z uchwałą Nr XLV/427/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad  

i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lipie 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, domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na 

cele rekreacyjno - wypoczynkowe na terenie gminy Lipie w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

§2. 

1. Ilość odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów 

selektywnie zebranych w pojemnikach i workach. 

1) Na terenie nieruchomości stosuje się następujące rodzaje pojemników, przeznaczonych do zbierania 

zmieszanych odpadów komunalnych, uzależnione od ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości: 

a) dla nieruchomości zamieszkałych przez 1 – 3 osoby – jeden pojemnik w kolorze antracytowy lub czarnym 

o pojemności 120 l; 

b) dla nieruchomości zamieszkałych przez 4 – 6 osób – jeden pojemnik w kolorze antracytowy lub czarnym 

o pojemności 240 l; 

c) dla większej ilości osób należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt a-b stosownie  

do ilości osób; 

d) dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe – jeden pojemnik w kolorze antracytowym lub czarnym o pojemności minimalnej 120l; 

e) w uzasadnionych przypadkach właściciel nieruchomości jest uprawniony do złożenia wniosku  

do Urzędu Gminy o zwiększenie ilości oraz pojemności pojemników.  



2. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować pojemniki lub worki, odpowiadające 

rodzajowi gromadzonego odpadu, według następującej kolorystyki: 

a) papier – pojemniki lub worki o pojemności 120 l w kolorze niebieskim, oznaczone napisem „Papier”; 

b) szkło – pojemniki lub worki o pojemności 120 l w kolorze zielonym, oznaczone napisem „Szkło”; 

c) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – pojemniki lub worki o pojemności 120 l  

w kolorze żółtym, oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”; 

d) bioodpady– pojemniki lub worki o pojemności 120 l w kolorze brązowym, oznaczone napisem „Bio”; 

e) popiół z palenisk domowych – pojemniki w kolorze czarnym lub antracytowym oznaczone napisem 

„Popiół”, z przeznaczeniem na popioły z palenisk domowych, o pojemności 240 l. Dopuszczalne jest 

stosowanie zamiast pojemnika o pojemności 240 l dwóch pojemników o pojemności 120 l. 

3. Worki na odpady selektywnie zbierane będą dostarczane w kolejnych miesiącach w ilości worków odebranych  

z nieruchomości. 

4. W przypadku większego zapotrzebowania na worki do selektywnej zbiórki odpadów niż ilość przewidziana na daną 

nieruchomość, po zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości przedsiębiorca będzie zobowiązany do dostarczenia 

bezpłatnie worków do segregacji odpadów komunalnych w ilości odpowiadającej potrzebom nieruchomości lub 

worki można odebrać w Urzędzie Gminy Lipie. 

 

§3. 

1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych, sprzed nieruchomości odbierane będą wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje 

odpadów komunalnych: zmieszane odpady komunalne, popiół z palenisk domowych, papier, metale, tworzywa 

sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, bioodpady 

2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych, sprzed nieruchomości odbierane będą dwa razy w roku, wytworzone w gospodarstwach domowych, 

następujące frakcje odpadów komunalnych: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, meble i inne 

odpady wielkogabarytowe. 

3. Odpady wymienione w ust. 1 i 2 odbierane będą w każdej ilości zebranej przez właściciela posesji, zgodnie  

z harmonogramem odbioru opracowanym przez przedsiębiorcę, wyłonionym w drodze przetargu na odbiór  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

4. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych zostanie dostarczony mieszkańcom przez firmę odbierającą odpady 

na terenie gminy, będzie także udostępniony na stronie internetowej urzędu www.lipie.pl, w biuletynie gminnym 

oraz w Urzędzie Gminy Lipie. 

 

§ 4. 

1. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane będą odpady komunalne zbierane w 

sposób selektywny przez właścicieli nieruchomości według następujących frakcji:  

a) papier, 

b) metale, 

c) tworzywa sztuczne, 

d) szkło, 

e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 



f) bioodpady,  

g) popiół z palenisk domowych, 

h) przeterminowane leki, 

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

j) zużyte żarówki i świetlówki, 

k) zużyte baterie i akumulatory  

l) zużyte opony, 

m) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

n) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

o) odpady tekstyliów i odzieży, 

p) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych, powstałych w gospodarstwie domowym  

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 

substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 

q) odpady niebezpieczne i chemikalia.  

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 do 1 m
3
 na nieruchomość na rok. 

3. Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają  

we własnym zakresie i na własny koszt. 

4. 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. 

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

6. 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, zgodnie z regulaminem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych. 

§ 5. 

1. Zmieszane odpady komunalne dla nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, należy usuwać z nieruchomości z następującą 

częstotliwością: 

 w okresie od kwietnia do października co najmniej raz na dwa tygodnie, a w okresie od listopada do marca - 

co najmniej raz w miesiącu 

2. Segregowane odpady komunalne, obejmujące metale i tworzywa sztuczne dla nieruchomości zamieszkałych, 

domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, należy 

usuwać z nieruchomości z następującą częstotliwością: 

 od stycznia do grudnia: raz w miesiącu. 

3. Segregowane odpady komunalne obejmujące bioodpady, dla nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych 

lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, należy usuwać  

z nieruchomości z następującą częstotliwością: 

http://www.lipie.pl/


 w okresie od kwietnia do października co najmniej raz na dwa tygodnie, a w okresie od listopada do marca - 

co najmniej raz w miesiącu 

4. Segregowane odpady komunalne obejmujące papier, dla nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych lub 

innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, należy usuwać  

z nieruchomości z następującą częstotliwością: 

 od stycznia do grudnia: raz na kwartał. 

5. Segregowane odpady komunalne obejmujące szkło, dla nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych lub 

innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, należy usuwać  

z nieruchomości z następującą częstotliwością: 

- od stycznia do grudnia: raz na dwa miesiące. 

6. Popioły i żużle z palenisk domowych dla nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, należy usuwać z nieruchomości  

z następującą częstotliwością: 

 od stycznia do kwietnia oraz od października do grudnia, w czerwcu oraz sierpniu - raz w miesiącu. 

7. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony, tzw. zbiórki  

u źródła – dwa razy w roku według ustalonego harmonogramu. 

8. Odpady z koszy ulicznych – co najmniej raz w miesiącu, nie dopuszczając do przepełnienia się pojemników.  

W razie konieczności częstotliwość usuwania odpadów należy zwiększyć. 

 

§ 6. 

Zużyte baterie należy umieszczać w specjalnie oznakowanych pojemnikach ustawionych w szkołach 

i wyznaczonych  obiektach  na  terenie  gminy,  a także  w Punkcie  Selektywnej  Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

 

§7. 

Przeterminowane  lekarstwa  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 (niesegregowane) 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. 

 

§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 X/65/2019 Rady Gminy Lipie z dnia 23.07.2019 r. 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 2021 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lipie 

 

       Zbigniew Bystrzykowski

 

 



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.2019.2028 t.j.). 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 cytowanm wyżej rozporządzeniem. 

 


