
UCHWAŁA Nr ....../2019 

RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia 5 grudnia 2019 roku 

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi 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, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 6r 

ust. 3, ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010, 2020), po uzyskaniu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie, uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usługi odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Lipna i zagospodarowania 

tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1. Ustala się następujące rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli 

nieruchomości: 

1) papier, 

2) metale, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) szkło, 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

6) bioodpady, 

7) popiół, 

8) odpady niesegregowane. 

2. Bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie każda ilość 

zgromadzonych odpadów komunalnych wyszczególnionych w ust. 1. 

3. Odpady komunalne powinny być wystawione przed nieruchomość, w miejscu 

umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne do godz. 
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w dniu ich odbioru. 

4. W przypadku nieruchomości zamieszkałych odbiór odpadów komunalnych odbywać się 

będzie w oparciu o harmonogram odbioru odpadów komunalnych, sporządzony przez 

przedsiębiorstwo odbierające odpady komunalne, z uwzględnieniem częstotliwości ich 

odbioru, określonych w § 4 pkt 1 i pkt 2. 

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości, o których mowa w § 1, samodzielnie dostarczają do 

gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów, odpady komunalne wyszczególnione w 

ust. 3. 



2. Właściciele nieruchomości, o których mowa w § 1, mogą samodzielnie dostarczać do 

gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów, odpady komunalne wyszczególnione w § 

2 ust. 1. 

3. Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, będzie odbierana bezpłatnie, w gminnym 

punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, każda ilość odpadów komunalnych 

zbierana selektywnie, do których należą odpady komunalne wymienione w § 2 ust. 1 oraz: 

1) przeterminowane leki i chemikalia, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd., 

2) zużyte baterie i akumulatory, 

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym wszelkiego rodzaju lampy żarowe, 

halogenowe, świetlówki itp., 

4) tekstylia i odzież, 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, z zastrzeżeniem ust. 5. 

6) zużyte opony, z zastrzeżeniem ust. 6. 

7) odpady niebezpieczne, 

8) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie 

domowym, w szczególności igły i strzykawki, 

9) odpady budowlane i rozbiórkowe, z zastrzeżeniem ust. 7. 

4. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, mogą odpłatnie 

dostarczać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, każdą ilość 

odpadów komunalnych, zebranych selektywnie, wymienionych w ust. 3. 

5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe będą bezpłatnie przyjmowane w punkcie 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ilości nie większej niż 200 kg rocznie, 

przypadających na każdego mieszkańca ujętego w deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

6. Zużyte opony będą bezpłatnie przyjmowane w punkcie selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych w ilości nie większej niż 4 opony/na posiadacza auta/rok. 

7. Odpady budowlane i rozbiórkowe zbierane selektywnie, powstałe w wyniku remontów 

przeprowadzanych bezpośrednio przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, będą 

bezpłatnie przyjmowane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ilości 

do 400 kg rocznie, przypadających na każdego mieszkańca ujętego w deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

8. W celu prowadzenia ewidencji odpadów odbieranych w Punkcie Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych przyjmowane odpady są ważone, klasyfikowane i rejestrowane. 

9. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie przyjmuje odpadów płynnych i 

sypkich w nieszczelnych opakowaniach. 

10. 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. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów 

nieruchomości zamieszkałych: 

1) z obszarów zabudowy budynkami jednorodzinnymi: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – co dwa tygodnie; 



b) bioodpady, w tym odpady zielone: 

– w okresie od 1 kwietnia do 30 września – co tydzień, 

– w okresie od 1 października do 31 marca – co dwa tygodnie; 

c) papier i tektura – co cztery tygodnie, 

d) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale – co cztery tygodnie, 

e) szkło – co cztery tygodnie, 

2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – dwa razy w tygodniu, 

b) bioodpady w tym odpady zielone: 

– w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada – co tydzień, 

– w okresie od 1 grudnia do 31 marca – co dwa tygodnie; 

c) papier i tektura - na bieżąco jednak nie mniej niż co cztery tygodnie, 

d) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale - na bieżąco jednak nie mniej 

niż co cztery tygodnie, 

e) szkło – co cztery tygodnie, 

2. Wszystkie odpady komunalne, wyszczególnione w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 3 będą poddawane 

w pierwszej kolejności odzyskowi, natomiast pozostałe odpady nie nadające się do odzysku, 

będą unieszkodliwiane. 

§  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. 

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 



§ 7.  Traci moc uchwała nr XXIV/140/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 czerwca 2016 

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. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - 

Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. 

 

 

                                                                           Przewodniczący Rady 

                                                                                              Grzegorz Koszczka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


