Załącznik Nr 12 do SIWZ
UCHWAŁA NR XVI/110/20
RADY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE
z dnia 23 września 2020 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 713) oraz art. 6r ust. 3 i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach, Rada Gminy Lipce Reymontowskie uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lipce Reymontowskie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi odbierane będą następujące odpady komunalne:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
2) odpady zbierane selektywnie:
a) papier;
b) metale;
c) tworzywa sztuczne;
d) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
e) szkło;
f) bioodpady;
g) popiół z palenisk domowych;
h) przeterminowane leki i chemikalia;
i) zużyte baterie i akumulatory;
j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
k) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
l) odpady budowlane i rozbiórkowe;
m) zużyte opony;
n) odpady niebezpieczne;
o) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igieł i strzykawek.
2. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych
oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym przejmuje
gmina w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 3. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzone będzie z częstotliwością:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady:
a) z budynków jednorodzinnych – nie rzadziej niż raz na miesiąc, z tym że w okresie od kwietnia do
października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
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b) z budynków wielolokalowych – nie rzadziej niż raz na miesiąc, z tym że w okresie od kwietnia do
października nie rzadziej niż raz na tydzień,
2) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz na miesiąc,
3) papier, szkło – nie rzadziej niż raz na kwartał,
4) popiół z palenisk domowych:
a) z budynków jednorodzinnych – nie rzadziej niż raz na miesiąc, z tym że w okresie od kwietnia do
października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
b) z budynków wielolokalowych – nie rzadziej niż raz na miesiąc, z tym że w okresie od kwietnia do
października nie rzadziej niż raz na tydzień,
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, zużyte opony – nie rzadziej niż raz w roku.
2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych będzie dostarczony właścicielom nieruchomości przez
przedsiębiorstwo wywozowe wyłonione w przetargu, udostępniony na stronie urzędu www.lipcereymontowskie.pl
oraz w siedzibie Urzędu Gminy.
§ 4. 1. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane będą od właścicieli
nieruchomości, po uprzednim zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości do Urzędu Gminy, w ramach ponoszonej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, selektywnie zebrane odpady komunalne, w tym:
1) papier;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
5) szkło;
6) popiół z palenisk domowych;
7) przeterminowane leki i chemikalia;
8) zużyte baterie i akumulatory;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe w łącznej ilości do 0,05 Mg od jednego gospodarstwa domowego w
roku kalendarzowym;
11) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 0,2 Mg rocznie na gospodarstwo domowe;
12) zużyte opony w ilości do 4 sztuk rocznie na gospodarstwo domowe;
13) odpady niebezpieczne;
14) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igieł i strzykawek.
2. Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zapewnia się we własnym
zakresie i na własny koszt.
3. Informacje o lokalizacji oraz godzinach otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych są
podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl oraz udostępnione w
siedzibie Urzędu Gminy.
4. Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych, które powstały w wyniku
świadczenia usług remontowych, budowlanych czy rozbiórkowych, powinny być odebrane i zagospodarowane
przez firmę wykonującą tę usługę lub zlecone na własny koszt firmie wpisanej do rejestru działalności regulowanej
prowadzonego przez Wójta Gminy Lipce Reymontowskie.
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5. W przypadku przekroczenia wyznaczonego w ust. 1 pkt 10-12 limitu ilości odpadów przekazanych do
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych należy zlecić na własny koszt wykonanie usługi odbioru i
zagospodarowania odpadów firmie wpisanej do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta
Gminy Lipce Reymontowskie. Odpady powyżej wyznaczonego limitu można także pozostawić za odpłatnością w
Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
§ 5. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
właściciele nieruchomości zgłaszają do Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie w terminie 3 dni od dnia wystąpienia
niewłaściwego świadczenia usług, w jeden z następujących sposobów:
1) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie,
2) pisemnie na adres Urząd Gminy Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie,
3) telefonicznie na nr tel. 46 831-61-66,
4) elektronicznie na adres: sekretariat@lipcereymontowskie.pl
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać: adres nieruchomości, której zgłoszenie dotyczy,
opis nieprawidłowości oraz datę jej wystąpienia.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr VIII/57/19 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 23 października 2019 r. w
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (t.j. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 5964).
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipce Reymontowskie.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Czajka
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UZASADNIENIE
Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
rada gminy określa, w drodze uchwały 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
częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Przygotowany projekt uchwały został dostosowany do zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Lipce Reymontowskie. Zostały dokonane zmiany w zakresie prowadzenia selektywnego
zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Zostały wyznaczone limity ilości zużytych opon, mebli i
innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych przekazanych przez właścicieli
nieruchomości do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Mając na uwadze powyższe zasadne jest podjęcie przez Radę Gminy uchwały w przedmiotowej sprawie.
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