
UCHWAŁA NR VI/36/2015
RADY GMINY LIPUSZ

z dnia 23 marca 2015 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: 
Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie Rada Gminy Lipusz uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Lipusz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 1.
Ilość odpadów odbierana w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi

§ 2. Odpady komunalne zmieszane

1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy gmina 
odbierze odpady komunalne zmieszane w każdej ilości, która zostanie umieszczona w pojemnikach na odpady 
zmieszane.

2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy gmina 
odbierze odpady komunalne zmieszane w ilości wynikającej z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami tj. iloczynu liczby i wielkości pojemników oraz częstotliwości ich odbierania.

§ 3. Odpady komunalne selektywnie zbierane

1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, z nieruchomości na terenie gminy, gmina odbierze odpady 
komunalne selektywnie zebrane takie jak: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania 
wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji w każdej ilości, która zostanie umieszczona w urządzeniach do 
zbierania odpadów selektywnie zebranych.

2. W przypadku wytwarzania większej ilości odpadów komunalnych segregowanych, o których mowa w ust. 1, 
właściciele nieruchomości zobowiązani są do ich przekazania do gminnego punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych.

3. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, z nieruchomości na terenie gminy opalanych paliwem stałym, 
gmina odbierze selektywnie zebrane popioły.

4. W przypadku umieszczania odpadów zmieszanych w urządzeniach do selektywnego zbierania, podmiot 
odbierający odpady komunalne przyjmuje je, jako zmieszane odpady komunalne i powiadomi o tym gminę.

5. Dwa kolejne powiadomienia w ciągu 12 miesięcy, przez podmiot odbierający odpady, o umieszczaniu 
odpadów komunalnych zmieszanych w urządzeniach do selektywnego zbierania odpadów, będzie skutkowało 
naliczeniem opłaty jak za odpady zmieszane od daty wystąpienia pierwszego zdarzenia w zakresie nienależytej 
zbiórki odpadów.

Rozdział 2.
Częstotliwość odbierania odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 4. Odpady komunalne zmieszane

1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę gmina odbierze odpady komunalne zmieszane (niesegregowane), 
z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, z częstotliwością: w sezonie czerwiec - sierpień nie rzadziej 
niż raz na dwa tygodnie, w okresie wrzesień - maj nie rzadziej niż raz na miesiąc.
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2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, z nieruchomości gdzie nie zamieszkują mieszkańcy gmina 
odbierze odpady komunalne zmieszane z częstotliwością: w sezonie czerwiec - sierpień nie rzadziej niż raz na dwa 
tygodnie, w okresie wrzesień - maj nie rzadziej niż raz na miesiąc.

3. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku odpady 
zmieszane (niesegregowane) odbierane są: w sezonie czerwiec - sierpień nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 
w okresie wrzesień - maj nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

4. Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów, opracuje przedsiębiorca odbierający odpady.

§ 5. Odpady komunalne selektywnie zbierane

1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę przedsiębiorca, na zlecenie gminy, odbierze odpady komunalne 
selektywnie zebrane; takie jak papier, szkło, tworzywa, metale, odpady wielomateriałowe, popioły, odpady 
ulegające biodegradacji z częstotliwością nie mniejszą niż:

1) z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy (w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej):

a) papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

b) szkło: jeden raz na kwartał,

c) popioły: nie rzadziej niż raz na kwartał,

d) odpady ulegające biodegradacji odbierane są: w sezonie czerwiec - sierpień nie rzadziej niż raz na dwa 
tygodnie, w okresie wrzesień - maj nie rzadziej niż raz na miesiąc,

2) z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy (np. obiekty handlowe, usługowe, użyteczności 
publicznej itp.):

a) papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

b) szkło: jeden raz na kwartał,

c) popioły: nie rzadziej niż raz na kwartał,

d) odpady ulegające biodegradacji odbierane są: w sezonie czerwiec - sierpień nie rzadziej niż raz na dwa 
tygodnie, w okresie wrzesień - maj nie rzadziej niż raz na miesiąc,

3) w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku:

a) odpady selektywnie zebrane: makulatura, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe 
odbierane są w sezonie letnim maj - wrzesień nie rzadziej niż raz w miesiącu, w okresie październik – 
kwiecień nie rzadziej niż raz na dwa miesiące,

b) szkło nie rzadziej niż raz na kwartał,

c) popioły: nie rzadziej niż raz na kwartał,

d) odpady ulegające biodegradacji odbierane są: w sezonie czerwiec - sierpień nie rzadziej niż raz na dwa 
tygodnie, w okresie wrzesień - maj nie rzadziej niż raz na miesiąc.

2. Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów selektywnie zebranych, opracuje przedsiębiorca odbierający 
odpady, biorąc pod uwagę ilość urządzeń do zbierania selektywnego, ich rozmieszczenie oraz poziom zapełnienia.

3. Harmonogramy, o których mowa w § 4 ust. 4 i § 5 ust. 2 zostaną podane do wiadomości mieszkańców, 
poprzez umieszczenie na stronie internetowej gminy oraz tablicach ogłoszeń.

4. Odpady komunalne obejmujące: leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano-rozbiórkowe, opony oraz odpady 
zielone odbierane są w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Rozdział 3.
Sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

§ 6. 1. Gmina organizuje punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (dalej PSZOK).
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2. Na stronie internetowej gminy zostanie zamieszczona informacja o lokalizacji i godzinach otwarcia PSZOK 
oraz o warunkach odbioru odpadów selektywnie zebranych.

3. Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem.

4. PSZOK służy do odbioru odpadów selektywnie zebranych z nieruchomości na terenie gminy zobowiązanych 
do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi..

5. PSZOK przyjmuje odpady selektywnie zebrane takie jak: papier, szkło, tworzywa, metale odpady 
wielomateriałowe, leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble 
i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano-rozbiórkowe, opony oraz odpady zielone.

6. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie w każdej ilości odpady selektywnie zebrane:

a) makulatura,

b) szkło,

c) tworzywa,

d) metale,

e) odpady wielomateriałowe.

f) przeterminowane leki i chemikalia,

g) zużyte baterie,

h) zużyte akumulatory,

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

7. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady selektywnie zebrane w ilościach:

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe – do 1 m3 /nieruchomość/rok,

b) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – do 1 m3 /nieruchomość/rok, przy czym 
wymaga się odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów 
niebezpiecznych,

c) odpady zielone – do 2 m3 /nieruchomość/rok,

d) zużyte opony – do 4 szt. do 50 kg/nieruchomość/rok.

8. W przypadku dostarczenia odpadów wymienionych w ust. 5 - 7 w formie zmieszanej, dostarczający jest 
zobowiązany do ich posortowania w PSZOK, jeżeli odmówi ich posortowania jest zobowiązany do uiszczenia 
opłaty zgodnie z cennikiem, o którym mowa w ust. 12.

9. Wszystkie pojemniki, kontenery i urządzenia do gromadzenia odpadów są opisane i wskazują rodzaj 
odpadów, które należy w nich umieszczać.

10. Odpady dostarczone do PSZOK należy umieszczać w pojemnikach, kontenerach lub innych urządzeniach 
przystosowanych do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów.

11. W przypadku mieszania odpadów lub umieszczania odpadów w pojemnikach, kontenerach lub 
urządzeniach niezgodnie z ich przeznaczeniem obsługa PSZOK, może odmówić przyjęcia odpadów nieodpłatnie 
i pobrać opłatę według cennika, o którym mowa w ust. 12.

12. Cennik za odbieranie i zagospodarowanie odpadów w PSZOK umieszczony zostaje na wjeździe do PSZOK 
oraz na na stronie internetowej urzędu gminy.
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Rozdział 4.
Świadczenia gminy w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi

§ 7. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę gmina dostarczy dla nieruchomości na których zamieszkują 
mieszkańcy oraz dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy pojemniki służące do zbierania 
odpadów komunalnych oraz urządzenia do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak: papier 
i opakowania wielomateriałowe, szkło, tworzywa sztuczne, metale, popioły w ilości dostosowanej do ilości 
zbieranych odpadów w sposób selektywny, biorąc pod uwagę sposób zbierania odpadów, określony w deklaracji 
o wysokości opłaty oraz wielkość urządzeń i częstotliwość opróżniania nie rzadszą niż określono w § 5 ust. 1.

2. Urządzeniami do selektywnego zbierania odpadów komunalnych są pojemniki, stanowiące lokalne punkty 
selektywnego zbierania oraz worki.

3. Urządzenia do selektywnego zbierania są oznakowane kolorem lub opisane, co do rodzaju zbieranych 
odpadów selektywnie.

§ 8. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy zgłaszać 
do Referatu Komunalnego, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Gminy w Lipuszu przy ul. 
Wybickiego 27:

1) pisemnie,

2) telefonicznie – nr tel. 58/ 687 21 05,

3) drogą elektroniczną e-mail: ug@lipusz.pl.

§ 9. 1. W zamian za uiszczone opłaty gmina pokryje koszty funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi:

1) koszty odbierania, transportu, zbierania odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych,

2) koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) koszty obsługi administracyjnej systemu,

4) koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

5) Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych.

2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie pojemników na odpady komunalne w należytym stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 10. Traci moc uchwała Rady Gminy Lipusz Nr XXXII/174/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 2091 z dn. 07.05.2013 r.).

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipusz.

§ 11. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2015 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Wawer
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy określa 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. Uchwała
między innymi określa: ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość
odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokryte zostaną z opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Konieczność wprowadzenia zmian do uchwały. wynika z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
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