Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na tenie
Gminy Lipnica Murowana
Na terenie Gminy Lipnica Murowana, zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy
regulaminem utrzymania czystości i porządku, właściciele nieruchomości mają obowiązek
selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:
- tworzywa sztuczne, szkło białe i kolorowe, metal, makulatura (w tym opakowania, gazety,
czasopisma itd.), opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji w tym odpady
opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie,
wielkogabarytowe, zużyte opony, przeterminowane leki i chemikalia.
Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o następujących kolorach:
• NIEBIESKI z przeznaczeniem na makulaturę;
• ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
• BRĄZOWY z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji;
• ZIELONY z przeznaczeniem na szkło;
• RÓŻOWY z przeznaczeniem na metal;
• POPIELATY z przeznaczeniem na popiół;
• CZARNY z przeznaczeniem na odpady pozostałe po segregacji i zmieszane odpady
(niesegregowane)
Od 1 lipca 2013r. umowę na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
zawiera Gmina z przedsiębiorcą wyłonionym w drodze przetargu. W okresie od 1 lipca 2013r. do 31
grudnia 2016r. odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na
terenie naszej gminy odbierać będzie Firma DIMARCO z Iwkowej.
Właściciele nieruchomości zamieszkałych są obowiązani ponosić na rzecz Gminy opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata jest ustalana na podstawie deklaracji, którą musi
złożyć każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Deklarację należy składać
w Urzędzie Gminy Lipnica Murowana w godz. od 730 do 1530 .
Druki deklaracji można pobrać w Urzędzie Gminy - budynek nr 19 pokój nr 2, ze strony internetowej
Urzędu Gminy.

W przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji należy złożyć nową deklarację w
terminie 14 dni od daty wystąpienia zmiany danych. Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się
za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy
określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod
uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na
nieruchomościach o podobnym charakterze.

Stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia 2014 roku:
Odpady zbierane w sposób
selektywny:

Odpady zbierane w sposób
nieselektywny:

7zł od osoby (od pierwszej do czwartej
osoby w gospodarstwie domowym) oraz 14zł od jednej osoby
3zł od osoby (od piątej i kolejnych osób
prowadzących wspólne gospodarstwo
domowe)

TERMINY PŁATNOŚCI:
• za I kwartał (styczeń, luty, marzec) – do 15 marca,
• za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) – do 15 maja
• za III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) – do 15 września
• za IV kwartał (październik, listopad, grudzień) – do 15 listopada
Opłatę można uiszczać w kasie Urzędu Gminy, u sołtysa, w banku lub przelewem
internetowym (w tytule należy podać imię i nazwisko oraz adres osoby składającej deklarację z
dopiskiem „opłata za odpady komunalne”)
Nr konta bankowego Urzędu Gminy: 85 8589 0006 0230 0000 0837 0003
W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę zostanie
odebrana każda ilość zebranych przez niego odpadów komunalnych (zmieszanych lub zebranych
selektywnie, w zależności od złożonej deklaracji).
 Odpady takie jak: szkło, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, makulatura, metal,
odpady biodegradowalne oraz popiół - odbierane będą co miesiąc.
 Odpady zielone odbierane będą co miesiąc w okresie od 1 maja do 30 września,
 Odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane z remontów prowadzonych we własnym
zakresie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory inne niż
przemysłowe i samochodowe, zużyte opony, przeterminowane leki i chemikalia będą
odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych raz w roku, w terminie wyznaczonym
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne.
 Natomiast inne odpady budowlane remontowe i rozbiórkowe należy gromadzić
w
podstawionym przez przedsiębiorcę pojemniku i przekazywać przedsiębiorcy za dodatkową
opłatą.
Ponadto, w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele
nieruchomości zamieszkałych, którzy w wyznaczonym terminie nie mogli przekazać zebranych
odpadów przedsiębiorcy, będą mogli te odpady dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, który został uruchomiony przy Oczyszczalni ścieków w Lipnicy Dolnej.
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne

(m.in. szkoły, przedszkola, urzędy administracji, ośrodki zdrowia, biblioteki, domy kultury, domy
ludowe, gabinety weterynaryjne, boiska sportowe, pensjonaty, restauracje, puby, hotele, kościoły,
cmentarze, wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne, usługowe, składowe, magazynowe
i logistyczne itp. a także nieruchomości obejmujące budynki zamieszkiwane czasowo przez osoby,
które złożyły deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w miejscu stałego pobytu
innym niż teren Gminy Lipnica) właściciele tych nieruchomości winni zawrzeć umowę na odbiór
odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej
prowadzonego przez Wójta Gminy Lipnica Murowana.
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne są
obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do
rejestru działalności regulowanej - przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te
usługi.
W przypadku gdy część nieruchomości jest zamieszkała przez mieszkańców a część jest
niezamieszkała ale powstają na niej odpady komunalne np. prowadzona jest działalność gospodarcza,
właściciel nieruchomości, w stosunku do części nieruchomości zamieszkałej winien złożyć do
Urzędu Gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i uiścić
taką opłatę na rzecz Gminy, natomiast dla części niezamieszkałej winien zawrzeć umowę z
przedsiębiorcą na odbiór odpadów.
Szczegółowe informacje w sprawach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi można
uzyskać w Urzędzie Gminy w Lipnicy Murowanej – Referat Gospodarki Komunalnej, Środowiska
i Rolnictwa, tel. 14/6852100, wew. 35.

