UCHWAŁA NR XLI/289/17
RADY GMINY LIPOWA
z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lipowa Nr XXXIX/269/17 z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym ( j.t.Dz.U.2017r. poz.1875) oraz art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U.2017r. Poz 1289), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Żywcu
Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały Rady Gminy Lipowa nr XXXIX/269/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r w ten
sposób, że:
1. §8 ust 2 otrzymuje brzmienie: 2. „Przyjmuje się, że do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości oraz na drogach publicznych w obrębie Gminy Lipowa stosować należy:
1) worki foliowe o pojemności minimum 60l,
2) pojemniki z tworzywa sztucznego lub metalowe odpowiadające polskim normom PN-EN 840-1
o pojemności minimum 110l,
3) kontenery odpowiadające polskim normom PN-EN 840 pojemności minimum 5m3
4) kosze uliczne odpowiadające polskim normom o pojemności minimum 25 litrów”.
2. W § 10 uchwały:
a) ust 1 otrzymuje brzmienie: 1. „Właściciele nieruchomości zamieszkałych , niezamieszkałych, budynków
letniskowych lub budynków wykorzystanych do celów rekreacyjno-wypoczynkowych z terenu Gminy
Lipowa powinni pozbywać się odpadów komunalnych z nieruchomości zgodnie z harmonogramem wywozu,
w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości”.
b) Po ust.1 dodaje się ust.1a w brzmieniu: 1a „Gmina zapewnia możliwość pozbywania się odpadów
komunalnych poprzez:
1) odbieranie odpadów komunalnych bezpośrednio z terenu nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych,
budynków letniskowych lub budynków wykorzystywanych w celach rekreacyjno-wypoczynkowych
z terenu Gminy Lipowa - realizowane przez uprawnionego przedsiębiorcę,
2) dostarczenie do PSZOK odpadów komunalnych samodzielnie przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, niezamieszkałych, budynków letniskowych lub budynków wykorzystywanych w celach
rekreacyjno- wypoczynkowych z terenu Gminy Lipowa. W szczególności do PSZOK właściciel
nieruchomości jest obowiązany dostarczyć następujące rodzaje odpadów:
a) odpady budowlane i remontowe ( gruz budowlany w ilości do 1 m3 – bezpłatnie na rok, styropiany,
wiadra, puszki po materiałach budowlanych, ondulina),
b) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
d) zużyte opony,
e) przeterminowane leki,
f) chemikalia ( opakowania po chemikaliach, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, detergentów),
g) zużyte baterie i akumulatory,
h) zużyte świetlówki, lampy fluorescencyjne,
i) odpady zielone z limitem 350kg na rok z nieruchomości,
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j) zużytą odzież, tekstylia,
k) papa do 1 m3 bezpłatnie na rok”.
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Odpady komunalne z terenów przeznaczonych do użytku publicznego będą odbierane przez
Gminę lub uprawnionego przedsiębiorcę nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu lub w miarę potrzeb”,
d) w § 10 skreśla się ust. 3
3. W §15 uchwały:
a) skreśla się ust. 1
b) skreśla się ust. 4.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Binda
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