Uchwała Nr ......./2012
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia …....................... 2012 r.
w sprawie określenia 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr
157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr
21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r.
poz. 567.) i art. 6 r ust 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. Nr 391),
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
2. W punkcie selektywnego zbierania odpadów odbywa się odbieranie następujących odpadów
komunalnych selektywnie zbieranych:
a) zuŜytych baterii i akumulatorów,
b) zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, świetlówek;
b) przeterminowanych lekarstw;
c) meble i odpady wielkogabarytowych;
d) odpadów budowlanych i rozbiórkowych wytworzonych przez osoby fizyczne nie prowadzące
działalności gospodarczej;
e) odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych;
f) tekstyliów i odzieŜy;
g) popiołów i ŜuŜli.
3. Przedsiębiorca, który na zlecenie Gminy Miasta Lipna realizuje odbiór odpadów
komunalnych, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera następujące rodzaje odpadów
komunalnych:
a) zmieszane (nieselektywnie zbierane),
b) selektywnie zbierane:

- papier i tektura;
- metale;
- tworzywa sztuczne;
- opakowania wielomateriałowe;
- szkło;
- odpady komunalne ulegające biodegradacji,
- odpady zielone;
- zimne popioły i ŜuŜle;
4. Przedsiębiorca bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera odpady komunalne z
pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów, określonych w obowiązującym Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna, zwanym dalej „regulaminem”.
§ 2. Ustala się następująca częstotliwość odbierania odpadów komunalnych, które zgodnie z § 1
ust. 3 odbierane są z terenu nieruchomości:
1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej zabudowanych budynkami poniŜej
siedmiu lokali mieszkalnych:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – co dwa tygodnie;
b) bioodpady, w tym odpady zielone:
– w okresie od 1 maja do 30 września – co tydzień,
– w okresie od 1 października do 30 kwietnia – co dwa tygodnie;
c) papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale – co cztery
tygodnie,
d) szkło – co cztery tygodnie,
e) zimne popioły i ŜuŜle
– w okresie od 1 października do 30 kwietnia – co 4 tygodnie;
2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej zabudowanych budynkami powyŜej siedmiu lokali
mieszkalnych:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – dwa razy w tygodniu,
b) bioodpady w tym odpady zielone:
– w okresie od 1 maja do 30 września – co tydzień,
– w okresie od 1 października do 30 kwietnia – co dwa tygodnie;
c) papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale - na bieŜąco
jednak nie mniej niŜ co cztery tygodnie,
d) szkło – co cztery tygodnie.
e) zimne popioły i ŜuŜle
– w okresie od 1 października do 30 kwietnia – co 4 tygodnie;
§ 3. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje odpady wymienione w §
1 ust. 2, zebrane w sposób selektywny oraz dodatkowo przyjmuje frakcje odpadów komunalnych
zebranych selektywnie, jeŜeli przekazanie przedsiębiorcy, który na zlecenie Gminy Miasta Lipna

realizuje odbiór odpadów komunalnych, w terminach określonych harmonogramem było
niemoŜliwe.
2. Odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, o których mowa w ust. 1 mogą być
przekazywane przez właścicieli nieruchomości bezpłatnie w kaŜdych ilościach, do punktów
selektywnej zbiórki odpadów wyznaczonych przez Gminę.
3. Punkty selektywnej zbiórki odpadów czynne są we wtorek i czwartki w godzinach od 1000 do
1800 oraz soboty w godzinach od 1000 do 1500.
§ 4. Opłata uiszczana gminie, za odpady komunalne nie obejmuje kosztu transportu odpadów do
punktu selektywnej zbiórki odpadów w sytuacji określonej w § 3.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 lipca 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Maria Turska

Uzasadnienie
W związku z wejściem w Ŝycie zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), zgodnie z brzmieniem przepisu
art. 6r ust. 3 ww. ustawy Rada Miejska obowiązana jest określić 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, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela
nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i
sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
W nowym systemie gospodarowania odpadami właściciel nieruchomości obowiązany jest do
zbierania i oddawania wszystkich odpadów komunalnych powstających na jego nieruchomości,
w związku z czym przedsiębiorca zobowiązany jest odebrać kaŜdą ich ilość.
W uchwale określono częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela
nieruchomości, uwzględniając postanowienia przyjęte w regulaminie utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Miasta Lipna. Uchwała zawiera równieŜ sposób świadczenia usług
przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

