
UCHWAŁA NR XVII/98/2016
RADY GMINY DZIERZKOWICE

z dnia 15 września 2016 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 2016 r. poz. 446), oraz art. 6 r ust. 3, 3c, 3d ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 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:

1) od właściciela nieruchomości należy odebrać każdą zebraną przez właściciela nieruchomości ilość 
odpadów komunalnych.

2) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na 
terenie Gminy Dzierzkowice prowadzone będzie nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu zgodnie z 
harmonogramem odbioru tych odpadów.

3) Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) mieści się na placu Spółdzielni Kółek 
Rolniczych w Dzierzkowicach, Terpentyna 176. PSZOK czynny jest w dniach wtorek i piątek w godz. 8:00 
– 15:00.

4) Sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zawiera regulamin 
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych Gminy Dzierzkowice stanowiący załącznik do 
uchwały.

§ 3. Z nieruchomości, o których mowa w § 2 odbierane będą worki na odpady gromadzone w sposób 
selektywny.

§ 4. 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: 
promocja@dzierzkowice.pl

§ 5. Traci moc uchwała nr XVI/89/2016 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Lub z 2016 r. poz. 2797).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzkowice.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 5 października 2016 r.

Poz. 3931



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

 

Przewodniczący Rady

Dariusz Latos
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Załącznik 

do uchwały nr  XVII/98/2016 

Rady Gminy Dzierzkowice 

z dnia 15 września 2016 r.  

 

 

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINY DZIERZKOWICE (PSZOK): 

 

I. ZASADY OGÓLNE:  

 

1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej PSZOK zlokalizowany jest na 

placu Spółdzielni Kółek Rolniczych w Dzierzkowicach, Terpentyna 176.  

2. PSZOK czynny jest w dniach wtorek i piątek w godz. 8:00 – 15:00.  

3. Z PSZOK mogą korzystać mieszkańcy nieruchomości położonych na terenie Gminy Dzierzkowice, 

dla których została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.  

4. Odpady będą przyjmowane do PSZOK wyłącznie od właścicieli nieruchomości, którzy nie 

posiadają zaległości w uiszczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

5. Właściciele nieruchomości zamieszkanych samodzielnie dostarczają do PSZOK odpady komunalne 

zebrane selektywnie.  

6. Przyjęcia odpadów komunalnych dokonuje upoważniony pracownik Urzędu Gminy, po 

wcześniejszym sprawdzeniu w zakresie ilości, pochodzenia, składu, zabezpieczenia, zgodności z 

wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów itp.  

 

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:  

 

1. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane (nie mogą być zmieszane i 

zanieczyszczone innymi odpadami).  

2. Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta. 

Opakowania powinny posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone.  

 

3. Do PSZOK przyjmowane są następujące frakcje odpadów:  

 

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe  

b) odpady zielone pochodzące z prac wykonywanych we własnym zakresie w tym skoszona świeża 

trawa, liście, drobne gałęzie z przycinania drzew liściastych, iglastych oraz krzewów pochodzące 

tylko z terenów zielonych przylegających do budynku mieszkalnego, dla którego została złożona 

deklaracja, przy czym nie mogą one zawierać innych odpadów, ziemi i kamieni.  

c) zużyte baterie i akumulatory  

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  

e) odpady niebezpieczne powstałe w gospodarstwie domowym np. opakowania po dezodorantach, 

farbach, lakierach, klejach, chemii gospodarczej, świetlówki, termometry i inne urządzenia 

zawierające rtęć itp.  

f) styropian budowlany i opakowaniowy ( np. opakowania ze sprzętu AGD, RTV, mebli itp.)  

g) zużyte opony z pojazdów 
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h) odpady poremontowe i budowlane pochodzące z drobnych prac remontowych wykonanych we 

własnym zakresie, z podziałem na (każdy rodzaj odpadów osobno):  

· odpady betonu i gruzu betonowego oraz ceglanego  

· odpady ceramiczne (np. płytki, umywalki, sedesy) i elementy wyposażenia łazienek  

· stolarka budowlana: ościeżnice, drzwi, ramy okienne bez szyb, parkiety, boazerie itp.  

· szkło: szyby okienne, lustra itp. · papa  

 

4. Do PSZOK nie są przyjmowane:  

 

a) odpady pochodzące z nieruchomości, dla których nie została złożona deklaracja o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

b) odpady pochodzące z nieruchomości, dla których została złożona deklaracja tzw. „zerowa”  

c) odpady pochodzące z działalności gospodarczej lub likwidacji takiej działalności  

d) odpady pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych  

e) odpady pochodzące z prac budowlanych objętych pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem do 

Starostwa Powiatowego  

f) odpady zawierające azbest  

g) szyby samochodowe  

h) zmieszane odpady komunalne  

i) części samochodowe  

j) odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami  

5. Dostarczane przez mieszkańców w/w odpady przyjmowane są w PSZOK nieodpłatnie.  

 

III. USTALENIA KOŃCOWE:  

 

1. Przed przystąpieniem do rozładunku, osoby dostarczające odpady do PSZOK zobowiązane są do 

podania adresu nieruchomości, z której odpady pochodzą.  

2. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK potwierdza własnoręcznym podpisem ilość i rodzaj 

oddanych odpadów, pochodzących z terenu danej nieruchomości.  

3. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK dokonuje we własnym zakresie ich rozładunku i 

umieszczenia w poszczególnych pojemnikach lub kontenerach wskazanych przez pracownika Urzędu 

Gminy.  

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

stwierdzenia przez pracownika Urzędu Gminy, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie 

odpadów aktualnie przyjmowanych do PSZOK · stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w 

dostarczonych odpadach · odpady w opakowaniach cieknących · stwierdzenia braku możliwości 

identyfikacji odpadów  

5. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do: przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, 

w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK · 

zachowania wymogów bezpieczeństwa 
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