
 
Uchwała Nr XXIV/155/2016 

Rady Gminy Łyse 
z dnia 30 czerwca 2016 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. 5 ust.1 pkt.1 i art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) oraz           
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                     
( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ) Rada Gminy Łyse uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
Ustala się, że od właściciela nieruchomości zamieszkałej należy odbierać każdą zebraną 
przez właściciela nieruchomości ilość odpadów komunalnych. 
 

§ 2. 
1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości odbierane 
będą odpady komunalne: 
1) niesegregowane (zmieszane), zgromadzone w przeznaczonym do tego    

pojemniku, 
2) zbierane w sposób selektywny, zgromadzone w przeznaczonym do tego pojemniku 

obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papier, metal, tworzywa 
sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe, 

3) ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji 
zgromadzone w przeznaczonym do tego pojemniku. 

2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina 
przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do 
zbierania odpadów komunalnych.  

3. Do punktu selektywnej zbiórki właściciele nieruchomości w ramach ponoszonej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą dostarczyć następujące odpady:  
1) ulegające biodegradacji,   
2) przeterminowane leki,  
3) zużyte baterie i akumulatory,  
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  
5) chemikalia,  
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe,  
7) zużyte opony,  
8) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne 

4. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w 
miejscowości Łyse przy ul. H. Sienkiewicza (plac targowiska), czynny w każdy 
czwartek w godz. 900- 1700 

5. Dopuszcza się dostarczenie odpadów komunalnych do Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych w innych terminach, po wcześniejszym uzgodnieniu z 
Gminną jednostką Usług Komunalnych. 

6. Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
dostarczający zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt. 



7. Pracownik obsługujący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych może 
odmówić przyjęcia odpadów w  przypadku gdy: 
1) dostarczone zostaną odpady inne niż wymienione w ust 1, 
2) dostarczone zostaną odpady zmieszane, 
3) dostarczone zostaną odpady nieprawidłowo zabezpieczone ( w uszkodzonych 

nieszczelnych opakowaniach) 
4) dostarczone zostaną odpady niemożliwe do zidentyfikowania. 
 

§ 3. 
1. Przeterminowane leki zbierane będą również w specjalnych pojemnikach 

rozmieszczonych w aptekach. 
2. Zużyte baterie zbierane będą również w specjalnych pojemnikach rozmieszczonych w 

budynkach użyteczności publicznej.  
 

§ 4. 
Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych: 

 1) odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, od właścicieli 
nieruchomości – odbywać się będzie w terminach podanych przez odbiorcę 
odpadów, 2 razy w miesiącu w odstępach co najmniej 2 tygodniowych, 

 2) odbiór odpadów zbieranych selektywnie obejmujących następujące frakcje: papier, 
metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe  - odbywać się 
będzie  w terminach podanych przez odbiorcę odpadów co najmniej 1 raz w 
miesiącu, 

 3)  odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających 
biodegradacji - odbywać się będzie w terminach podanych przez odbiorcę 
odpadów,   2 razy w miesiącu w odstępach co najmniej 2 tygodniowych, natomiast 
w okresie wrzesień - maj co najmniej 1 raz w miesiącu. 

 
§ 5. 

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości oraz prowadzącego punkt selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, należy zgłaszać do Urzędu Gminy Łyse pisemnie na 
adres: Urząd Gminy Łyse,  ul. Ostrołęcka 2, 07-437 Łyse, telefonicznie na nr telefonu      
29 7725027 lub pocztą elektroniczną na adres: ug_lyse@wp.pl  

§ 6. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 7 . 
Traci moc uchwała Nr XXIII/147/2013 Rady Gminy Łyse z dnia 12 czerwca 2012 r. w 
sprawie ustalenia 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 ( Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2013 
r., poz. 6798) 

§ 8. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 


