
R A D A  M I E J S K A  
w LIPSKU 

27-300 Lipsko, ul.l Maja 2 UCHWAŁA NR XXXI/228/2016 
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKUwojewództwo m azowieckie

z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy
Lipsko

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. 2016 r., poz. 250, zm. poz. 1020 i 1250.) po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Lipsko, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Lipsku

Zając
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R A D A  M I E J S K A  
w LIPSK U  

27-300 Lipsko, u l . l  Maja 2 
województwo m azowieckie

Załącznik do Uchwały Nr XXXI/228/2016 

Rady Miejskiej w Lipsku 

z dnia 28 listopada 2016 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 
NA TERENIE MIASTA I GMINY LIPSKO

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§1. 1 .  Określa się zbieranie w sposób selektywny następujących rodzajów odpadów 
komunalnych:

1) papieru i tektury;

2) tworzyw sztucznych;

3) metalu;

4) opakowań wielomateriałowych;

5) odpadów opakowań ze szkła;

6) odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów zielonych;

7) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

8) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

9) przeterminowanych leków i chemikaliów;

10) zużytych baterii i akumulatorów;

11) odpadów budowlano-remontowych;

12) zużytych opon

2. Bezpośrednio z terenu nieruchomości odbierane są odpady komunalne wymienione w § 1 ust. 1 
pkt 1 - 8 oraz odpady komunalne zmieszane.

3. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK przyjmowane są 
przez cały rok wszystkie frakcje odpadów selektywnych, o których mowa w § 1 ust. 1, powstałe na 
nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy, z zachowaniem zasad obowiązujących w 
PSZOK. Transport odpadów do punktów zapewnia właściciel nieruchomości we własnym zakresie i 
na własny koszt.

4. Przed wrzuceniem odpadu komunalnego podlegającego selektywnej zbiórce do pojemnika lub 
worka, należy zmniejszyć jego objętość np. poprzez zgniecenie, złożenie itp.

5. Przeznaczone do selektywnego zbierania opakowania należy przed wrzuceniem do pojemnika 
lub worka opróżnić z resztek zawartości.

6. Odpady niebezpieczne należy gromadzić i przygotować do odbioru w taki sposób, aby 
uniemożliwić lub ograniczyć dostęp do nich osób trzecich a także zabezpieczyć przed przedostaniem 
się do środowiska substancji toksycznych.

§ 2. Błoto, śnieg i lód oraz inne zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego należy uprzątnąć i gromadzić w miejsca, w których nie spowodują zakłóceń w ruchu 
pieszych lub pojazdów.
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§3 . 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszcza się jedynie, kiedy jest ono 
prowadzone w miejscach nieprzeznaczonych do użytku publicznego o utwardzonym, szczelnym 
podłożu, a powstające ścieki nie spowodują zanieczyszczenia środowiska, w szczególności wód i 
gruntu.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się w 
miejscach, w których czynności te nie spowodują zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, a 
zużyte części i materiały eksploatacyjne będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także warunków ich 
rozmieszczania oraz ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i

technicznym

§4. 1 .  Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki na odpady o pojemności 120 1, 240 1. 1100 1;

2) worki na odpady o pojemności 60 1, 120 1 i 240 1;

3) kosze uliczne o pojemności od 10 1 do 50 1.

2. Dopuszcza się stosowanie innych pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, niż 
zostały określone § 4 ust. 1 po wcześniejszym uzgodnieniu z przedsiębiorcą odbierającym odpady.

3. Liczba pojemników powinna zapewniać ich nieprzepełnienie oraz utrzymanie czystości i 
porządku wokół nich.

4. Wprowadza się następującą kolorystykę pojemników lub worków w stosunku do odpadów 
zbieranych selektywnie z podziałem na następujące grupy:

1) tworzywa sztuczne, metal, papier i tektura, opakowania wiełomateriałowe -  kolor żółty,

2) odpady opakowań ze szkła -  kolor zielony,

3) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone -  kolor brązowy.

§5. 1. Ustala się minimalne pojemności pojemników z przeznaczeniem na odpady komunalne 
wytworzone w ciągu jednego miesiąca na terenie nieruchomości zamieszkałych:

1) odpady zmieszane (niesegregowane):

- 120 1 na jedną nieruchomość na terenie zabudowy jednorodzinnej

- 1100 1 na terenie zabudowy wielorodzinnej;

2) odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny dla poszczególnych frakcji określonych w § 4 
ust. 4:

- 120 1 na terenie zabudowy jednorodzinnej;

- 1100 1 na terenie zabudowy wielorodzinnej;

2. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są dostosować pojemność 
pojemników do swych indywidualnych potrzeb przy uwzględnieniu niżej wymienionych 
normatywnych ilości wytworzonych w ciągu jednego miesiąca:

1) dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli, żłobków -  3 1 na każdego ucznia/dziecko/pracownika;

2) dla lokali handlowych - 50 1 na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden 
pojemnik 120 1 na lokal;

3) dla punktów handlowych poza lokalem — 50 1 na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden 
pojemnik o pojemności 120 1 na każdy punkt;
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4) dla lokali gastronomicznych -  20 1 na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej 1 
pojemnik 120 1 na lokal;

5) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik 120 1 na każdy punkt;

6) dla instytucji publicznych, zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu 
do pomieszczeń biurowych i socjalnych -  120 1 na każdych 10 pracowników;

7) dla hoteli, pensjonatów, internatów, szpitali, domów opieki - 20 1 na jedno łóżko;

dla ogródków działkowych w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku -  20 1
na jedną działkę, poza tym okresem m inim alna pojem ność pojem ników w inna być 
dostosowana do ilości powstających odpadów.

§6. 1. Pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych należy umieścić w 
dniu odbioru w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd przedsiębiorcy odbierającemu odpady 
komunalne. W przypadku braku możliwości dojazdu do nieruchomości, miejsce odbioru odpadów 
komunalnych powinno być uzgodnione przez właściciela nieruchomości z przedsiębiorcą.

Miejsca użyteczności publicznej, wyposażone są w kosze uliczne, zgodnie z następującymi

kosze umieszcza się przy głównych ciągach komunikacyjnych, w szczególności na 
przystankach komunikacji publicznej, w parkach i miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych.

kosze uliczne powinny być systematycznie opróżniane, z częstotliwością taką by nie dopuścić do 
ich przepełnienia.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników/kontenerów w 
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez:

wrzucanie do pojemników/kontenerów wyłącznie odpadów do nich przeznaczonych;

poddawanie pojemników oraz kontenerów czyszczeniu preparatami usuwającymi drobnoustroje, 
owady i nieprzyjemny zapach.

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 7. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości z częstotliwością określoną w Regulaminie, w sposób systematyczny, gwarantujący 
zachowanie czystości i porządku.

§8 . 1 .  Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych 
(niesegregowanych) z terenu nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:

w zabudowie jednorodzinnej:

dla miasta — nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,

dla terenów wiejskich -  nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

w zabudowie wielorodzinnej -  nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu.

Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zbieranych

i odbieranych w sposób selektywny z terenu nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:

dla odpadów o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 - 4 -  nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc;

dla odpadów o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 5 -  nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące;

dla odpadów o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 6 -  wg zasad określonych dla odpadów 
komunalnych zmieszanych (niesegregowanych);

dla odpadów o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 7 - 8 -  nie rzadziej niż dwa razy w roku.

zasadami:
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§9. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy pozbywają się z terenu 
nieruchomości odpadów komunalnych w następujący sposób:

odpady zmieszane -  należy zbierać w pojemnikach lub workach określonych w Regulaminie w 
§ 4 ust. 1 pkt 1 - 2;

papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe powinny być zbierane 
i odbierane łącznie w pojemnikach lub workach określonych w Regulaminie w § 4 ust.4 pkt 1;

Odpady te mogą być również przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do punktów
selektywnego zbierania odpadów  kom unalnych;

opakowania ze szkła powinny być zbierane i odbierane w pojemnikach lub workach określonych 
w Regulaminie w § 4 ust. 4 pkt 2;

Odpady te mogą być również przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do punktów 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone powinny być zbierane i odbierane w 
pojemnikach lub workach określonych w Regulaminie w § 4 ust. 4 pkt 3;

Odpady zielone mogą być również przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do punktów 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

dopuszcza się by odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone powstające na terenie 
nieruchomości były zbierane i gromadzone na przydomowych kompostownikach w sposób 
i w miejscu nie stwarzającym uciążliwości dla otoczenia;

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady w ielkogabarytowe odbierane 
będą tzw. metodą „wystawki” w następujący sposób:

w zabudowie jednorodzinnej - w miejscu odbioru umożliwiającym łatwy dostęp przedsiębiorcy 
uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych,

w zabudowie wielorodzinnej - w miejscach zbierania odpadów komunalnych;

Odpady te mogą być również przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do punktów 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

odpady niebezpieczne oraz zużyte opony należy przekazywać bezpośrednio do punktów 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Dodatkowo, zużyte baterie i przeterminowane leki 
można gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych w wyznaczonych miejscach na terenie 
Miasta i Gminy Lipsko;

odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzonych we własnym zakresie remontów, 
mogą być zagospodarowane na potrzeby własne z zachowaniem przepisów odrębnych;

Odpady te mogą być przekazywane przez mieszkańców również bezpośrednio do punktów 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub gromadzone na nieruchomości w pojemniku 
podstawionym przez przedsiębiorcę za dodatkową opłatą.

Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbywa 
się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich workach lub pojemnikach, a następnie przekazanie 
ich przedsiębiorcy odbierającemu odpady w dniach wyznaczonych zgodnie z ustalonym 
harm onogramem.

§ 10. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz terenów 
przeznaczonych do użytku publicznego obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z 
terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku, a 
także do przekazywania odpadów komunalnych gminnej jednostce organizacyjnej lub podmiotowi 
wpisanemu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości przy uwzględnieniu minimalnych pojemności określonych w § 5 ust. 2.
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§ 11. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych w 
sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości, 
gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO)

§ 12. Gmina prowadzi działania mające na celu:

informowanie i edukowanie mieszkańców odnośnie prawidłowego gospodarowania odpadami 
komunalnymi,

zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie selektywnej zbiórki odpadów,

upowszechnianie zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji poprzez ich 
kompostowanie lub selektywne zbieranie,

upowszechnianie systemu gospodarki odpadami komunalnymi prowadzonego na terenie gminy.

§ 13. Inne wymagania wynikające z WPGO dla województwa mazowieckiego:

zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów 
kierowane będą i zagospodarowane w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych (RIPOK); W przypadku, gdy RIPOK ulegnie awarii lub nie może przyjmować 
odpadów z innych nadzwyczajnych przyczyn, należy przekazywać tego rodzaju odpady do 
instalacji wskazanych w WPGO, jako instalacje zastępcze;

odpady selektywnie zebrane będą trafiać zgodnie z zasadą bliskości do instalacji regionalnych, 
które mają możliwość ich właściwego zagospodarowania lub w przypadku braku takiej 
możliwości, mogą być kierowane do innych instalacji przetwarzających poszczególne frakcje 
odpadów selektywnie zebranych.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem 

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

§ 14. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:

zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia 
ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia wszelkich starań, aby zwierzęta nie były uciążliwe dla 
otoczenia;

zapewnienia stałego i skutecznego dozoru;

usuwania zanieczyszczeń, pozostawionych przez zwierzęta domowe w miejscach publicznych, a 
w szczególności na chodnikach, jezdniach, parkach, parkingach, terenach zielonych, itp.

Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na 
smyczy, a psy rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażający otoczeniu -  w 
nałożonym kagańcu chyba że, ze względu na rasę, wiek, stan zdrowia, cechy anatomiczne 
zwierzęcia byłoby to nieuzasadnione.

Nieruchomość, na której przebywają swobodnie zwierzęta domowe winna być zabezpieczona w 
sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierząt poza jej obszar, wykluczająca 
dostęp osób trzecich.

Rozdział 6.
Wymagania odnośnie do utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z

produkcji rolniczej

§ 15. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt 
gospodarskich pod następującymi warunkami:

przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno -  epidemiologicznych,
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posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających 
wymagania wynikające z obowiązujących przepisów;

wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu 
nieruchomości, jak również wód powierzchniowych i podziemnych;

prowadzenie hodowli nie będzie powodowało uciążliwości dla mieszkańców i użytkowników 
nieruchomości sąsiednich.

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 16. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary: 

zabudowane obiektami użyteczności publicznej;

placówek gastronomicznych i związanych z prowadzeniem handlu artykułami spożywczymi;

zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź 
przechowywania lub składowania produktów rolno -  spożywczych i gospodarki odpadami;

altany śmietnikowe i korytarze piwnic położone na terenie zabudowy wielorodzinnej.

Deratyzacja, o której mowa w ust. 1, powinna być dokonywana corocznie w terminie od 1 do 30 
września, a także każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni.

Rozdział 7.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Lipsku
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R A D A  M I E J S K A  
w LIPSK U  

27-300 Lipsko, u l .l  Maja 2 
województwo m azowieckie

UZASADNIENIE

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z przepisu 
art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87), gdzie ustawodawca określił, że 
dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 61, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 
4 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż 
przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Mając powyższe na uwadze w dniu 29 sierpnia 2016 r. Rada Miejska w Lipsku uchwaliła 
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Lipsko. Przyjęta uchwala Nr 
XX VIII/204/2016, została przesiana do Urzędu Województwa M azowieckiego celem 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa M azowieckiego. Rozstrzygnięciem 
nadzorczym z dnia 6 października 2016 r. pismo znak LEX-R.4131.34.2016.M N Wojewoda 
Mazowiecki, stwierdził nieważność w/w uchwały. Organ nadzoru uzasadniając swoje stanowisko 
wskazał, że zapisy uchwały w sposób istotny naruszają porządek prawny, powołując się 
jednocześnie na wyroki sądów administracyjnych.

W celu wykonania wymienionego wyżej obowiązku, podjęcie przedmiotowej uchwały, 
uwzględniając wszystkie uwagi zawarte w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody, w 
proponowanym brzmieniu jest uzasadnione.

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
Rady Miejskiej w Lipsku 
W°J«V 'ieekie
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