
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/270/17 

RADY GMINY LIPOWA 

z dnia 31 sierpnia 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 

opłatę 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 5 ust. 1, art. 6r ust. 3, ust. 3a, ust. 3b, 3c, ust. 3d 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) 

po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu. 

Rada Gminy Lipowa 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lipowa, na której zamieszkują mieszkańcy 

i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. Ustala się, iż w zamian za opłatę uiszczoną przez właściciela nieruchomości, będą odbierane 

bezpośrednio z nieruchomości następujące odpady komunalne: 

1) szkło, 

2) tworzywa sztuczne, 

3) metale, 

4) opakowania wielomateriałowe, 

5) papier i tektura, 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

7) odpady ulegające biodegradacji, 

8) popiół, 

9) odpady niesegregowane (zmieszane), 

10) zużyte opony. 

§ 3. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości będzie  z następującą częstotliwością: 

1) nieruchomości zamieszkałe - odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości nie rzadziej 

niż jeden raz w miesiącu, 
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2) nieruchomości niezamieszkałe - odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości 

nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, 

3) tereny użytku publicznego (kosze uliczne) - odpady komunalne będą odbierane nie rzadziej niż jeden raz 

w tygodniu lub w  miarę potrzeb, 

4) meble i odpady wielkogabarytowe, opony odbierane będą z maksymalną częstotliwością 1 raz raz w roku  

w ramach dodatkowej akcji wspomagającej system odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, 

5) odpady ulegające biodegradacji będą odbierane od właścicieli nieruchomości nie rzadziej niż jeden raz 

w miesiącu, 

6) żużle i popioły pochodzące z kotłów CO będą odbierane od właścicieli nieruchomości nie rzadziej niż raz 

w miesiącu. 

§ 4. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną 

pokryte koszty wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania odpadów. 

2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną pokryte 

koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów. 

§ 5. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nastąpi po zapewnieniu możliwości 

dostępu do pojemników, worków wystawionych w miejsce umożliwiające swobodny dojazd przedsiębiorcy. 

§ 6. 1W ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Punkcie Selektywnego 

Odbioru Odpadów Komunalnych (dalej jako „PSZOK”) będą odbierane następujące rodzaje odpadów 

komunalnych: 

1) odpady budowlane i remontowe (gruz budowlany w ilości do 1m
3  –  

bezpłatnie na rok, styropiany, wiadra, 

puszki po materiałach budowlanych, ondulina), 

2) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

4) zużyte opony, 

5) przeterminowane leki, 

6) chemikalia (opakowania po chemikaliach, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, detergentów) 

7) zużyte baterie i akumulatory, 

8) zużyte świetlówki, lampy fluorescencyjne, 

9) odpady zielone z limitem 350 kg na rok z nieruchomości, 

10) zużytą odzież, tekstylia, 

11) papa do 1 m
3 
bezpłatnie na rok, 

2. Odpady komunalne do PSZOK dostarczają właściciele nieruchomości we własnym zakresie i na własny 

koszt. 

3. Adres, godziny, świadczenia usług i regulamin PSZOK są dostępne na tablicy ogłoszeń i na 

stronie www.lipowa.pl  

§ 7. Przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 

lub prowadzącego PSZOK, właściciel nieruchomości może zgłosić do Urzędu Gminy Lipowa: Lipowa 708,  

34-324 Lipowa. W formie pisemnej (za pośrednictwem pisma tradycyjnego lub poczty 

elektronicznej gmina@lipowa.pl lub telefonicznie) w godzinach pracy Urzędu Gminy. 

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa. 

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XXVI/135/16 z dnia 22 czerwca 2016 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 opłatę  (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2016 r. poz. 3660). 
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§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Lipowa 

 

 

Andrzej Binda 
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