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UCHWAŁA NR XXIV/166/2021
RADY GMINY DZIERZKOWICE
z dnia 5 listopada 2021 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 8, art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, ze zm.), oraz art. 6 r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888, ze zm.) po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kraśniku, Rada Gminy Dzierzkowice uchwala co
następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dzierzkowice i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi Gmina Dzierzkowice będzie świadczyć usługi:
1) Odbiór od właścicieli nieruchomości każdej ilości zebranych na terenie nieruchomości odpadów
komunalnych.
2) Wyposażenie nieruchomości w worki (brązowe, żółte, niebieskie i zielone) służące do zbierania odpadów
komunalnych w sposób selektywny.
§ 3. 1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
z budynków mieszkalnych jednorodzinnych:
1) pozostałe z procesu segregacji – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – odbierane raz
w miesiącu,
2) odpady zebrane selektywnie:
a) bioodpady - odbierane raz w miesiącu,
b) metale i tworzywa sztuczne – odbierane raz w miesiącu,
c) papier i tektura – odbierane raz w miesiącu,
d) szkło – odbierane raz w miesiącu,
2. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z budynków
wielolokalowych:
1) pozostałe z procesu segregacji – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – odbierane raz
w miesiącu,
2) odpady zebrane selektywnie:
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a) bioodpady - odbierane raz w miesiącu,
b) metale i tworzywa sztuczne – odbierane raz w miesiącu,
c) papier i tektura – odbierane raz w miesiącu,
d) szkło – odbierane raz w miesiącu,
§ 4. 1. Odbieranie odpadów komunalnych o których mowa w § 3, odbywać się będzie zgodnie z ustalonym
harmonogramem.
2. W dniu odbioru odpadów komunalnych należy wystawić pojemnik i worki z odpadami komunalnymi
przed wejściem na teren nieruchomości oraz zapewnić łatwy dostęp do pojemników i worków pracownikom
przedsiębiorcy odbierającego odpady.
§ 5. Bioodpady gromadzone są w pierwszej kolejności w przydomowych kompostownikach. Od właścicieli
nieruchomości, którzy nie zadeklarują prowadzenia kompostownika bioodpady odbierane będą zgodnie z § 3.
§ 6. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) mieści się pod adresem Terpentyna
176. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy
Dzierzkowice po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym zamiaru dostarczenia odpadów do PSZOK.
Informacja o adresie i otwarciu PSZOK udostępnione są na stronie internetowej gminy pod adresem:
www.dzierzkowice.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
2. W zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w PSZOK przyjmowane są następujące odpady komunalne zebrane selektywnie:
a) papier,
b) metale,
c) tworzywa sztuczne,
d) szkło,
e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady,
f) odpady niebezpieczne,
g) przeterminowane leki,
h) chemikalia,
i) odpadów niekwalifikujących 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 igieł i strzykawek,
j) zużyte baterie i akumulatory,
k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
l) odpady wielkogabarytowe ( meble, fotele, łóżka, duże zabawki, stoły, krzesła, okna, drzwi, dywany, chodnik,
wykładzina PCV),
m) zużyte opony - w ilości 4 sztuki rocznie od nieruchomości,
n) odpady budowlane i rozbiórkowe - w ilości do 1 m³ rocznie od nieruchomości,
o) tekstylia i odzież.
3. Transport odpadów do PSZOK mieszkaniec gminy Dzierzkowice zapewnia we własnym zakresie i na
własny koszt.
4. Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów, jeśli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie należą do
grupy odpadów komunalnych lub gdy dostarczone odpady nie są zebrane selektywnie.
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§ 7. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od
właścicieli lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele
nieruchomości mogą zgłaszać na bieżąco do Urzędu Gminy Dzierzkowice pokój nr 5 w godzinach pracy
Urzędu, osobiście, pisemnie, telefonicznie pod nr (81) 822-12-96 lub mailowo na adres:
odpady@dzierzkowice.pl
§ 8. Traci moc uchwała nr XIX/135/2021 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzkowice.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady
Dariusz Latos

