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R A D A  M I E J S K A  dnia2 5 *™*™2017r.
w LIPSKU  

27-300 Lipsko, u l.l Maja 2
województwo mazowieckie UCH W AŁA NR XLII/296/2017

RADY M IEJSK IEJ W LIPSKU

z dnia 25 września 2017 r.

w sprawie szczegółow ego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów  
kom unalnych od w łaścicieli nieruchom ości i zagospodarowania tych odpadów

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 (Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. 
poz. 730 i 935.) i art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. 2017 r., poz. 1289) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Lipsku uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres 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.

§ 2 . 1 .  Usługa odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, realizowana jest na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania 
czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Lipsko.

2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z obowiązującym 
harmonogramem, następujące frakcje odpadów:

1) zmieszane odpady komunalne;

2) papier i tektura;

3) tworzywa sztuczne;

4) metal;

5) opakowania wielomateriałowe;

6) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;

7) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

§3 . 1 .  Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych 
(niesegregowanych) z terenu nieruchomości zamieszkałej:

1) w zabudowie jednorodzinnej:

a) dla miasta - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października, 
a w pozostałych miesiącach nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie;

b) dla terenów wiejskich -  nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie;

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

2. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych 
w sposób selektywny z terenu nieruchomości zamieszkałej:

1) dla selektywnie zbieranych odpadów papieru i tektury -  nie rzadziej niż jeden raz na dwa
miesiące;

2) dla selektywnie zbieranych odpadów tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych
-  nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie;
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3) dla selektywnie zbieranych odpadów szklą, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła -  
nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące;

4) dla selektywnie zbieranych odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów -  wg zasad określonych dla odpadów komunalnych zmieszanych 
(niesegregowanych);

5) dla selektywnie zbieranych mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego -  nie rzadziej niż dwa razy w roku.

3. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych odbieranych z terenu nieruchomości, 
dostarczany jest mieszkańcom w formie ulotki przed rozpoczęciem okresu jaki obejmuje, ponadto 
publikowany jest na stronie internetowej www.lipsko.eu oraz dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 4. 1. Właściciel nieruchomości zamieszkałej w zamian za uiszczona opłatę, o której mowa w § 1, 
może oddawać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), wytworzone na 
terenie nieruchomości selektywnie zebrane odpady komunalne, takie jak:

1) papier i tektura;

2) tworzywa sztuczne;

3) metale;

4) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;

5) opakowania wielomateriałowe;

6) odpady zielone;

7) przeterminowane leki i chemikalia;

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

10) zużyte baterie i akumulatory;

11) odpady budowlano-remontowe;

12) zużyte opony.

2. Transport odpadów do PSZOK zapewnia właściciel nieruchomości we własnym zakresie i na 
własny koszt.

3. Zasady przyjmowania odpadów komunalnych oraz informację o lokalizacji i godzinach 
otwarcia PSZOK, gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.lipsko.eu.

§ 5. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania 
procesom odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa.

§ 6. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK, właściciel nieruchomości może zgłosić 
do Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko, osobiście, telefonicznie, pisemnie lub 
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: umig@lipsko.eu .

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zostać dokonane niezwłocznie, jednak nie później 
niż w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia sytuacji niewłaściwego świadczenia usług.

§ 7. Traci moc Uchwala Nr XXVI11/205/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 sierpnia 2016r. 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
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§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
i wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2018 r.

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

27-300 Lipsko, u l.l Maja 2 
województwo mazowieckie

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. 
poz. 1289) art. 6r ust. 3 nakłada na radę gminy obowiązek określenia w drodze uchwały stanowiącej akt 
prawa miejscowego szczegółowy sposób i zakres 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. Przyjęcie nowej uchwały w 
stosunku do poprzedniej wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie 
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

W przedmiotowej uchwale podobnie jak w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 
Miasta i Gminy Lipsko wprowadzone zostały zapisy mające na celu dostosowanie się do w/w 
rozporządzenia oraz mające na celu usprawnienie i urealnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi 
związane z częstotliwością odbioru poszczególnych frakcji odpadów.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku
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