UCHWAŁA NR ............./2016
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia ................. 2016 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 2016 r., poz. 446) 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 2016 r. poz. 250), po uzyskaniu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie,
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. 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 żużle;
3. W punkcie selektywnego zbierania odpadów odbywa się odbieranie następujących odpadów
komunalnych selektywnie zbieranych:
a) zużytych baterii i akumulatorów,
b) zużytego 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 odzieży;
g) popiołów i żużli.
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. 2 odbierane są z terenu nieruchomości:
1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej zabudowanych budynkami poniżej
siedmiu lokali mieszkalnych:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – co dwa tygodnie;
b) bioodpady, w tym odpady zielone:
– w okresie od 1 kwietnia do 31 października – co tydzień,
– w okresie od 1 listopada do 31 marca – 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 żużle
– w okresie od 1 października do 31 marca – co 4 tygodnie;
2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej zabudowanych budynkami powyżej siedmiu lokali
mieszkalnych:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – dwa razy w tygodniu,
b) bioodpady w tym odpady zielone:
– w okresie od 1 kwietnia do 31 października – co tydzień,
– w okresie od 1 listopada do 31 marca – co dwa tygodnie;
c) papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale - na bieżąco
jednak nie mniej niż co cztery tygodnie,
d) szkło – co cztery tygodnie.
e) zimne popioły i żużle
– w okresie od 1 października do 30 kwietnia – co 4 tygodnie;
§ 3. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje odpady wymienione w §
1 ust. 3, zebrane w sposób selektywny oraz dodatkowo przyjmuje frakcje odpadów komunalnych
zebranych selektywnie, jeżeli przekazanie przedsiębiorcy, który na zlecenie Gminy Miasta Lipna
realizuje odbiór odpadów komunalnych, w terminach określonych harmonogramem było
niemożliwe.
2. Odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, o których mowa w ust. 1 mogą być
przekazywane przez właścicieli nieruchomości bezpłatnie w każdych ilościach, do punktów
selektywnej zbiórki odpadów wyznaczonych przez Gminę.

3. Punkt selektywnej zbiórki odpadów czynne jest we wtorki i czwartki w godzinach od 900 do
1700 oraz soboty w godzinach od 1000 do 1500.
4. W celu prowadzenia ewidencji odpadów odbieranych w Punkcie Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych przyjmowane odpady są ważone, klasyfikowane i rejestrowane.
5. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie przyjmuje odpadów płynnych i
sypkich w nieszczelnych opakowaniach.
6. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie przyjmuje odpadów, których ilość
lub rodzaj wskazuje na pochodzenie ze źródła innego niż gospodarstwo domowe w szczególności
na pochodzenie z działalności gospodarczej.
§ 4. Opłata uiszczana gminie, za odpady komunalne nie obejmuje kosztu transportu odpadów do
punktu selektywnej zbiórki odpadów w sytuacji określonej w § 3.
§ 5.1. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego świadczenia usług zarówno przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jak i przez Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, reklamacja winna być złożona w Urzędzie
Miejskim w Lipnie niezwłocznie w jednej z poniższych form:
a) pisemnej;
b) mailowej;
c) ustnej lub telefonicznej.
2. Dane kontaktowe do składania reklamacji w sposób określony w ust. 1 znajdują się na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Lipnie w zakładce E – SYSTEM gospodarowania odpadami
komunalnymi.
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi i jej adresu do
korespondencji oraz określenie przypadków i terminu niewłaściwego świadczenia usługi.
4. Jeżeli w reklamacji nie wskazano adresu wnoszącego i rozpatrujący reklamację nie ma
możliwości ustalenia adresu reklamującego na podstawie posiadanych danych, reklamację
pozostawia się bez rozpoznania.
5. Wszystkie reklamacje wnoszone w sposób określony w ust. 1 rozpatrywane będą bez zbędnej
zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni, a w przypadku reklamacji szczególnie skomplikowanej
wymagającej dodatkowego wyjaśnienia wnoszący reklamację zostanie poinformowany o nowym
terminie załatwienia sprawy.

6. Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie przekazana w takiej formie w jakiej została
złożona chyba, że składający reklamację określi inny sposób, w jaki ma być udzielona
odpowiedź, spośród określonych w ust. 1.
§ 7. Traci moc uchwała nr XXV/193/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 listopada 2012
roku 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.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Ewa Urbańska

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 17
stycznia 2015 r.) dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 61,
art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc na okres na jaki zostały
wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej. W
związku z powyższym zapisem wszystkie akty prawa miejscowego wydane na podstawie
zmienianych przepisów tracą moc po upływie 18 miesięcy od wejścia w życie ustawy
nowelizującej. Ustawa zmieniająca została opublikowana w dzienniku urzędowym w dniu 17
stycznia 2015 r. w związku z czym powstaje konieczność przyjęcia na nowo części uchwał
regulujących zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.
W związku z powyższym konieczne jest przygotowanie nowych uchwał z terminem
obowiązywania od 1 sierpnia 2016r.

