
UCHWAŁA NR XIII/112/2020 

Rady Gminy Żyrzyn 

z dnia 9 listopada 2020 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6r ust. 3–3d i 4 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) - 

Rada Gminy, działając na wniosek Wójta Gminy Żyrzyn, po zapoznaniu się z opinią i wnioskami 

Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego oraz po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach uchwala, 

co następuje: 

§ 1. 

1. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi Gmina Żyrzyn będzie świadczyć usługi odbioru: 

1) odpadów z papieru, w tym z tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i tektury – 

gromadzonych w workach koloru niebieskiego, oznaczonych napisem: "Papier"; 

2) odpadów ze szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła – gromadzonych w workach 

koloru zielonego, oznaczonych napisem „Szkło”; 

3) odpadów z metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali, odpadów tworzyw 

sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych tworzyw sztucznych oraz opakowania 

wielomateriałowe – gromadzonych w workach koloru żółtego, oznaczonych napisem 

„Metale i tworzywa sztuczne”; 

4) odpadów ulegających biodegradacji – gromadzonych w workach koloru brązowego, 

oznaczonych napisem „Bio”; 

5) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – gromadzonych w osobnym 

pojemniku; 

6) popiołu – gromadzonego w workach koloru innego niż wyżej wymienionych oznaczonych 

napisem: "Popiół"; 

7) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wszystkich zebranych 

selektywnie odpadów - zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, 

określonym uchwałą nr XIII/111/2020 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 9 listopada 2020 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyrzyn – 

określonych w załączniku do niniejszej uchwały. 

2. Szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów: 

1) do worków na papier należy wrzucać: 

a) opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty, 

b) gazety i czasopisma, 

c) papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, 

d) zeszyty i książki, 

e) papier pakowy, 

f) torby i worki papierowe; 



2) do worków na metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe należy wrzucać: 

a) stal, żeliwo oraz metale kolorowe, 

b) aluminiowe puszki po napojach i sokach, 

c) puszki po konserwach, 

d) folię aluminiową, 

e) kapsle, zakrętki od słoików, 

f) nakrętki i zgniecione plastikowe butelki po napojach, 

g) plastikowe opakowania po produktach spożywczych, 

h) opakowania wykonane co najmniej z dwóch różnych, trwale połączonych ze sobą 

materiałów opakowaniowych jak kartony po mleku i sokach, 

i) opakowania po środkach czystości (np. po proszkach do prania), kosmetykach (np. 

szamponach, paście do zębów), 

j) plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie; 

3) do worków na szkło należy wrzucać: 

a) butelki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych), 

b) słoiki bez przykrywek, zakrętek, zacisków i gumowych uszczelek, 

c) szklane opakowania po kosmetykach, 

d) odpady ze szkła opakowaniowego (białe i kolorowego); 

4) do worków na bioodpady należy wrzucać: 

a) odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), 

b) rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów, 

c) skoszoną trawę, liście, kwiaty, chwasty, 

d) trociny i korę, 

e) resztki żywności pochodzenia roślinnego; 

5) do worków na popiół należy wrzucać – popiół z palenisk domowych; 

6) do pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady należy wrzucać: 

a) zużyte chusteczki higieniczne, ręczniki papierowe, pieluchy, 

b) zatłuszczony papier, 

c) zabawki, 

d) odpady pochodzenia zwierzęcego, 

e) worki z odkurzaczy, 

f) stłuczka ceramiczna, 

g) odpady ze szkła innego niż opakowaniowe, 

h) opakowania styropianowe, 

i) tapety, worki po materiałach budowlanych, 

j) puste opakowania po lekach i aerozolach, 

k) znicze. 

3. Odpady, jeżeli rodzaj materiału na to pozwala np. odpady opakowaniowe z papieru i tektury, 

metali, tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe przed wrzuceniem do worka lub 

pojemnika należy, w marę możliwości, zgnieść celem zmniejszenia ich objętości. 

4. Opakowania po żywności i inne należy przed włożeniem do właściwego worka opróżnić 

z zawartości. 

5. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z regulaminem 

utrzymania czystości i porządku w gminie, traktowane będą jako zmieszane odpady komunalne. 

Właściciele nieruchomości będą wówczas ponosić podwyższoną stawkę opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi określoną w odrębnej uchwale. 



6. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - rozumie się przez to odpady problematyczne 

takie jak: tusze od drukarek, tonery, taśmy wideo, kasety magnetofonowe, materiały 

fotograficzne, taśmy barwiące. 

7. Zbieranie odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych - rozumie się przez to 

odpady powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów 

leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, między 

innymi igieł i strzykawek. 

8. Zbieranie zużytych opon - rozumie się przez to zbieranie zużytych opon samochodów 

osobowych, rowerów i skuterów, wózków inwalidzkich stanowiących własność osób 

fizycznych, powstałych w gospodarstwach domowych. 

9. Zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - rozumie się przez to puste, 

nieużywane, niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub 

baterie powstałe w gospodarstwach domowych, w szczególności sprzęt RTV i AGD w tym 

radia, telewizory, telefony, magnetofony, magnetowidy, pralki, lodówki, zamrażarki, 

odkurzacze kuchenki mikrofalowe, żelazka, prodiże, kuchenki elektryczne, żarówki, 

świetlówki. Przekazany sprzęt elektryczny i elektroniczny winien być kompletny (bez 

wymontowanych silników, zasilaczy, sprężarek itp.). 

10. Zbieranie przeterminowanych chemikaliów tj. rozpuszczalników farb, lakierów, impregnatów, 

klei, a także stosowanych środków ochrony roślin oraz opakowań po nich. 

11. Zbieranie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych - rozumie się przez to odpady, które 

ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach 

tj. w postaci używanych wyłącznie do celów socjalno-bytowych, mebli i wyposażenia 

mieszkań. 

12. Zbieranie odpadów z tekstyliów i odzieży tj. odzieży, obuwia, firan i innych tekstyliów 

domowych. 

§ 2. 

1. Ustala się następującą częstotliwość i sposób odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego: 

1) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) oraz bioodpady stanowiące odpady 

komunalne będą odbierane z nieruchomości zamieszkałych z częstotliwością: 

− w okresie od 1 kwietnia do 31 października – jeden raz na dwa tygodnie, 

− w okresie od 1 listopada do 31 marca – jeden raz w miesiącu; 

2) odpady podlegające selektywnemu zbieraniu: 

a) papier i tektura, 

b) tworzywa sztuczne i metale, opakowania wielomateriałowe, 

c) szkło 

odbierane będą raz w miesiącu. 

2. Popiół odbierany będzie 3 razy w ciągu roku tj. w miesiącach: luty, maj i grudzień lub innych 

terminach uzgodnionych z przedsiębiorcą odbierającym odpady. 

3. Odpady podlegające selektywnemu zbieraniu mogą być przekazane do Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych. Właściciel zobowiązany jest samodzielnie i na własny koszt 

dostarczyć odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). 



4. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy zadeklarowali posiadanie kompostownika 

przydomowego i kompostują w nim bioodpady oraz będą zwolnieni z części opłaty nie mogą 

pozbywać się bioodpadów poprzez ich oddawanie. 

5. Posiadanie przez właściciela nieruchomości kompostownika oraz sposób kompostowania 

bioodpadów będą podlegać kontroli. 

6. Kosze uliczne należy opróżniać na bieżąco, nie dopuszczając do ich przepełnienia nie rzadziej 

niż raz na dwa tygodnie. 

§ 3. 

1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) mieści się w Borysowie 6, 24-103 Żyrzyn. 

2. Informacja o godzinach otwarcia PSZOK-u znajduje się na stronie internetowej Gminy Żyrzyn 

www.zyrzyn.pl oraz na tablicy informacyjnej przy wejściu na teren PSZOK-u. 

3. W PSZOK-u przyjmowane są wyłącznie odpady określone w załączniku nr 1 do uchwały, 

dostarczone do PSZOK-u przez ich wytwórców. 

4. PSZOK funkcjonuje zgodnie z regulaminem określonym w załączniku nr 2 do uchwały. 

5. Zarządca PSZOK-u może odmówić przyjęcia odpadów niezidentyfikowanych, niewiadomego 

pochodzenia, o niewiadomym składzie, odbiegających od charakterystyki podanej 

w regulaminie funkcjonowania PSZOK-u, który stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 4. 

Traci moc uchwała nr XVII/78/2016 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, uchwała 

nr XXII/158/2017 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały 

nr XII/78/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów. 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r. 



Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/112/2020 

Rady Gminy Żyrzyn z dnia 9 listopada 2020 r. 

 

RODZAJ ODPADÓW PRZYJMOWANYCH W RAMACH OPŁATY 

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 

Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu Charakterystyka 

Przewidywane 

ilości odpadów 

[kg/gospodarstwo 

domowe/rok] 

20 01 01 Papier i tektura 

Opakowania z papieru i tektury, 

gazety, katalogi, reklamówki 

papierowe 

b.o. 

20 01 02 Szkło 
opakowania szklane bez zawartości 

opakowania 
b.o. 

ex 20 01 08 
Odpady kuchenne 

ulegające biodegradacji 

odpady nie zawierające odpadów 

mięsnych 
b.o. 

20 01 10 Odzież   b.o. 

20 01 11 Tekstylia  b.o. 

20 01 13* Rozpuszczalniki   b.o. 

20 01 14* Kwasy    b.o. 

20 01 15* Alkalia   b.o. 

20 01 17* Odczynniki fotograficzne   b.o. 

20 01 21* 

Lampy fluorescencyjne 

i inne odpady zawierające 

rtęć 

Świetlówki liniowe do długości 

1,5 m, kompaktowe, niskoprężne 

lampy sodowe, termometry rtęciowe 

b.o. 

20 01 23* 
Urządzenia zawierające 

freony 

chłodziarki, zamrażarki, 

klimatyzatory zawierające freon 
b.o. 

20 01 27* 

Farby, tusze, farby 

drukarskie, kleje, lepiszcza 

i żywice zawierające 

substancje niebezpieczne 

  b.o. 

20 01 28 

Farby, tusze, farby 

drukarskie, kleje, lepiszcza 

i żywice inne niż 

wymienione w 20 01 27 

  b.o. 

20 01 32 
Leki inne niż wymienione 

w 20 01 31 
  b.o. 



Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu Charakterystyka 

Przewidywane 

ilości odpadów 

[kg/gospodarstwo 

domowe/rok] 

20 01 33* 

Baterie i akumulatory 

łącznie z bateriami i 

akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 

16 06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie 

i akumulatory zawierające 

te baterie 

  b.o. 

20 01 34 
Baterie i akumulatory inne 

niż wymienione w 20 0133 
  b.o. 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione 

w 20 01 21 i 20 01 23 

zawierające niebezpieczne 

składniki 

monitory, telewizory, laptopy, 

notebooki, kalkulatory, kieszonkowe 

konsole do gier, urządzenia 

elektryczne z wyświetlaczem LCD 

lub plazmowym 

b.o. 

20 01 36 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione 

w 20 01 21, 20 01 23 

i 20 01 35 

pralki, piekarniki, suszarki do ubrań, 

zmywarki, mikrofalówki, sprzęt 

audio, kamery, aparaty fotograficzne, 

telefony komórkowe, telefony 

stacjonarne, maszyny do szycia, 

opiekacze, tostery, komputery, 

drukarki, maszyny do pisania, 

wentylatory elektryczne, grzejniki 

elektryczne, termostaty, chłodziarki, 

zamrażarki, klimatyzatory nie 

zawierające freonu, odkurzacze, 

żelazka, inne urządzenia kuchenne, 

inne urządzenia elektryczne 

niezawierające substancji 

niebezpiecznych 

b.o. 

20 01 38 
Drewno inne niż 

wymienione w 20 01 37 

drewno nie malowane, nie 

zanieczyszczone 
b.o. 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 

tworzywa sztuczne nie 

zanieczyszczone, nie zawierające 

ceramiki, szkła, metalu, gumy 

b.o. 

20 01 40 Metale   b.o. 

ex 20 01 99 
Popiół paleniskowy 

z gospodarstw domowych 
 b.o. 



Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu Charakterystyka 

Przewidywane 

ilości odpadów 

[kg/gospodarstwo 

domowe/rok] 

20 02 01 

Odpady ulegające 

biodegradacji z ogrodów 

i parków 

części roślin z ogrodów i parków b.o. 

20 02 02 
Gleba i ziemia, w tym 

kamienie 
gleba i ziemia nie zanieczyszczone b.o. 

20 03 07 Wielkogabarytowe – meble 

meble, meble tapicerowane, okna, 

wanny, brodziki z tworzyw 

sztucznych 

b.o. 

20 03 07 
Wielkogabarytowe 

z metalu  
grzejniki, felgi, wanny żeliwne b.o. 

20 03 99 
Odpady niewymienione 

w innych podgrupach 
 b.o. 

16 01 03 Opony 
opony samochodowe o średnicy nie 

przekraczającej 56 cm 
b.o. 

17 01 01 

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek 

i remontów 

 b.o. 

17 01 07 

Zmieszane odpady 

z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 

odpady mineralne nie 

zanieczyszczone  
b.o. 

17 06 04 

Materiały izolacyjne nie 

wymienione w 17 06 01, 

17 06 03 

 b.o. 

17 09 04 

Zmieszane odpady 

z budowy, remontów 

i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 

17 09 02 i 17 09 03 

 b.o. 

16 80 01 
Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji 
płytki CD, DVD b.o. 

13 02 08* 
Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

oleje hydrauliczne, przekładniowe, 

smarowe mineralne i syntetyczne 
b.o. 



Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu Charakterystyka 

Przewidywane 

ilości odpadów 

[kg/gospodarstwo 

domowe/rok] 

15 01 10* 

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. 

środkami ochrony roślin I 

i II klasy toksyczności- 

bardzo toksyczne 

i toksyczne) 

opakowania po substancjach 

niebezpiecznych 
b.o. 

08 03 18 

Odpadowy toner drukarski 

inny niż wymieniony 

w 08 03 17 

  b.o. 

 



Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/112/2020 

Rady Gminy Żyrzyn z dnia 9 listopada 2020 r. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU 

SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

zlokalizowanego w Borysowie 6, 24-103 Żyrzyn 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady komunalne 

oraz inne odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku. 

I. Zasady ogólne. 

1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK. 

2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności 

z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia, itp. 

3. Dostarczone przez mieszkańca, właściciela nieruchomości lub upoważnioną przez właściciela 

nieruchomości jednostkę odpady PSZOK przyjmuje nieodpłatnie. 

4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń 

pracownika punktu. 

II. Ustalenia szczegółowe. 

1. PSZOK przyjmuje odpady raz w tygodniu (w sobotę) w godzinach od 700 do 1500. 

2. PSZOK przyjmuje odpady bezpłatnie tylko od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy 

Żyrzyn. 

3. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane. 

4. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami. 

5. Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach 

producenta. Opakowania powinny posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone. 

6. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady wymienione w załączniku nr 1 do uchwały 

nr XIII/112/2020 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług. 

7. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów: 

− odpady zawierające azbest, 

− szyby samochodowe, 

− szkło zbrojone i hartowane, 

− zmieszane odpady komunalne, 

− części samochodowe, 

− odpady pochodzące z działalności rolniczej niestanowiące odpadów komunalnych, 

8. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku: 

− stwierdzenia przez pracownika PSZOK, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie 

odpadów aktualnie przyjmowanych, 

− stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach, 

− stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych.  



III. Postanowienia końcowe. 

1. Wszelkich informacji o pracy Punktu udziela pracownik PSZOK-u na miejscu lub pod numerem 

telefonu: 81 881 42 26 

2. Skargi i wnioski przyjmowane są w Sekretariacie Urzędu Gminy Żyrzyn, 24-103 Żyrzyn 

ul. Powstania Styczniowego 10. 

3. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest dostępny 

na stronie internetowej Gminy Żyrzyn: www.zyrzyn.pl. 


