
 

 

UCHWAŁA NR RG.0007.184.2020 

RADY GMINY LYSKI 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

w sprawie 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. 6r ust. 3, w związku z art. 6r ust. 2a, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 210 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, 

art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713) w związku z art. 9 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579 z późn. zm.) po przeprowadzeniu 

konsultacji zgodnie z uchwałą Nr RG.0007.34.2015 Rady Gminy Lyski z dnia 29 kwietnia 2015 roku 

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku 

publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji po zasięgnięciu opinii Państwowego, 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku 

Rada Gminy Lyski 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lyski i zagospodarowania tych odpadów w zamian 

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1. Ustala się, iż w ramach opłaty od właścicieli nieruchomości, o których mowa 

w art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z póź. zm.)  zwanych dalej„ właścicielami" odbierana będzie bezpośrednio  

z nieruchomości każda zebrana ilość odpadów komunalnych. 

§ 3. 1. Z nieruchomości zamieszkałych, z domków letniskowych i z nieruchomości wykorzystywanych na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe, odbierane będą bezpośrednio ze wskazanych miejsc w złożonej przez 

właścicieli deklaracji, zgodnie z ustalonym harmonogramem następujące odpady komunalne: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

2) papier, 

3) szkło , 

4) metale, 

5) tworzywa sztuczne, 
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6) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

7) bioodpady, 

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

9) zużyte opony, 

10) żużle i popioły – w przypadku budynków ogrzewanych paliwem stałym. 

2. Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunale, odbierane będą 

bezpośrednio ze wskazanych miejsc w złożonej przez właścicieli deklaracji, zgodnie z ustalonym 

harmonogramem następujące frakcje odpadów komunalnych: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

2) papier, 

3) szkło, 

4) metale, 

5) tworzywa sztuczne, 

6) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

7) bioodpady, 

8) żużle i popioły – w przypadku budynków ogrzewanych paliwem stałym. 

§ 4. 1. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości wymienionych w § 3 

ust. 1 i ust. 2 określona została w załączniku do niniejszej uchwały. 

2. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

dopuszcza się zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych) i bioodpadów do 

dwóch razy w miesiącu w okresie od listopada do marca. 

§ 5. Harmonogram odbioru odpadów zostanie dostarczony właścicielom nieruchomości przez 

przedsiębiorcę, z którym Gmina Lyski posiada podpisaną umowę. 

§ 6. 1. W ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  właściciele za 

pośrednictwem  przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne zostaną wyposażeni w worki jednorazowego 

użytku o pojemności 120 l do gromadzenia odpadów segregowanych: 

1) niebieski - z napisem "Papier" 

2) zielony - z napisem "Szkło" 

3) żółty - z napisem "Metale i tworzywa sztuczne". 

4) brązowy - z napisem "Bio" 

2. Do gromadzenia odpadów segregowanych właściciele otrzymają worki: 

1) na odpady segregowane wymienione w § 3 ust. 1 pkt 2-6, ust. 2 pkt 2-6 każdorazowo w ilości równej 

oddanej przez właściciela, 

2) na odpady segregowane wymienione w § 3 ust. 1 pkt 7, ust. 2 pkt 7 każdorazowo w ilości równej oddanej 

przez właściciela jednak nie więcej niż 5 sztuk miesięcznie; w przypadku zabudowy wielolokalowej  

- 1 worek na lokal. 

3. W przypadku zapotrzebowania na większą ilość worków o których mowa w § 6. ust. 1 pkt 1 -

3, właściciel będzie mógł je pobrać w Urzędzie Gminy Lyski lub w Punkcie Obsługi Klienta. 

§ 7. 1. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczyć będą usługi w każdym sołectwie 

 dwa razy w roku w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-17.00. 

2. Miejsca i terminy świadczenia usług punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych  podaje się 

na stronie internetowej www.lyski.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. 
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3. W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli przyjmowane będą 

następujące frakcje  odpadów komunalnych: 

1) papier, 

2) szkło, 

3) metale, 

4) tworzywa sztuczne, 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

6) bioodpady, 

7) przeterminowane leki i chemikalia, 

8) zużyte baterie i akumulatory, 

9) odpady niebezpieczne, 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

13) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 0,5 tony na nieruchomość/lokal mieszkalny, 

14) zużyte opony w ilości 4 sztuk na nieruchomość/lokal mieszkalny, 

15) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 

krwi, w szczególności igły i strzykawki, 

16) odpady tekstyliów i odzieży. 

4. Transport odpadów komunalnych o których mowa w § 7. ust. 3 do punktów selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych właściciele zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. 

§ 8. 1. Zużyte baterie można również umieszczać w specjalnych oznakowanych pojemnikach ustawionych 

w wyznaczonych obiektach na terenie gminy. 

2. Lokalizację obiektów, o których mowa w ust. 1 podaje się  na stronie internetowej www.lyski.pl  

§ 9. 1. Przeterminowane leki można również umieszczać w specjalnych pojemnikach zlokalizowanych 

w punktach aptecznych na terenie gminy. 

2. Informację o lokalizacji punktów aptecznych, o których mowa w ust.1 podaje się na stronie 

internetowej www.lyski.pl 

§ 10. Określa się sposób i tryb zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego 

świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  lub 

przez prowadzącego punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 

1. W ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia należy zgłosić pisemnie na adres: Urząd Gminy 

Lyski ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski, faxem na nr 324300031 lub, na adres e-mail                                                  

kancelaria@lyski.pl   zaistniałą nieprawidłowość. 

2. W zgłoszeniu należy podać adres, imię i nazwisko zgłaszającego, opis zaistniałej nieprawidłowości oraz 

dokument opatrzyć podpisem zgłaszającego. 

§ 11. Traci moc  uchwała Nr RG.0007.33.2017 Rady Gminy Lyski z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski. 

§ 13. Uchwała podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 01.01.2021 r.  

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Lyski 

 

 

Stanisław Hałacz 
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Załącznik do uchwały Nr RG.0007.184.2020 

Rady Gminy Lyski 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

 

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych 

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

Z DOMKÓW LETNISKOWYCH ORAZ  Z NIERUCHOMOŚCI  

WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE  

GRUPA ODPADÓW ZABUDOWA 

 JEDNORODZINNA  

DOMKI LETNISKOWE               

ORAZ                       

NIERUCHOMOŚCI 

WYKORZYSTYWANE NA 

CELE REKREACYJNO- 

WYPOCZYNKOWE  

 

 

 

WIELOLOKALOWA 

 

niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 

 

 

 

raz na dwa tygodnie 

od kwietnia do października  

 

jeden raz w miesiącu 

od listopada do marca 

 

jeden raz na tydzień  

od kwietnia do października  

 

dwa razy w miesiącu 

od listopada do marca  

 

żużle i popioły 

 

jeden raz w miesiącu 

(od 1 września do 30 czerwca) 

papier jeden raz w miesiącu 

szkło jeden raz w miesiącu 

metale ,tworzywa sztuczne, odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe,  
jeden raz w miesiącu 

 

bioodpady 

raz na dwa tygodnie 

od kwietnia do października  

 

jeden raz w miesiącu 

od listopada do marca 

jeden raz na tydzień  

od kwietnia do października  

 

dwa razy w miesiącu 

od listopada do marca  

meble i inne odpady 

wielkogabarytowe 
dwa razy w roku 

 

zużyte opony  
dwa razy w roku 

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Z NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ 

ODPADY KOMUNALNE 

GRUPA ODPADÓW   

niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 

raz na dwa tygodnie 

od kwietnia do października  
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jeden raz w miesiącu 

od listopada do marca 

 

żużle i popioły 

jeden raz w miesiącu 

(od 1 września do 30 czerwca) 

 

papier 

 

jeden raz w miesiącu 

 

szkło 

 

jeden raz w miesiącu 

metale, tworzywa sztuczne odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe 

 

jeden raz w miesiącu 

 

bioodpady 

raz na dwa tygodnie 

od kwietnia do października  

 

jeden raz w miesiącu 

od listopada do marca 
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