
 
 

UCHWAŁA NR XXV/165/2020 
RADY GMINY ZAKRZÓWEK 

z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

w zamian  za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713, z póź. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Kraśniku, Rada Gminy Zakrzówek uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się, że w zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi Gmina Zakrzówek będzie świadczyć usługi odbierania od właścicieli nieruchomości 
zebranych na nieruchomości odpadów komunalnych.  

2. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie prowadzone: 

1) odpady zmieszane (pozostałe po procesie segregacji) i bioodpady stanowiące odpady komunalne w okresie 
od listopada do marca z częstotliwością raz na miesiąc dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
i budynków wielolokalowych, zaś w okresie od kwietnia do października z częstotliwością raz na dwa 
tygodnie dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz raz na tydzień dla budynków wielorodzinnych; 

2) odpady segregowane dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz dla budynków wielolokalowych 
raz w miesiącu. 

3. Ustala się, że z nieruchomości objętych systemem zagospodarowania odpadami na terenie Gminy 
zostaną odebrane odpady selektywnie zebrane takie jak: papier, szkło, tworzywa, metale, opakowania 
wielomateriałowe, w każdej ilości, która zostanie umieszczona w workach do zbierania odpadów selektywnie 
zebranych. 

§ 2. Harmonogram, dotyczący terminów odbioru z terenu nieruchomości poszczególnych frakcji odpadów 
komunalnych oraz dane teleadresowe podmiotu odbierającego odpady komunalne, udostępnione będą do 
publicznej wiadomości  na stronie internetowej Urzędu Gminy Zakrzówek. 

§ 3. 1. ) Wyznacza się Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany pod adresem 
ul. Żeromskiego (teren kotłowni) w Zakrzówku zwany dalej PSZOK, do którego można dostarczyć: 

a) odpady  komunalne ulegające biodegradacji, 

b) popiół z palenisk domowych czysty bez zanieczyszczeń, 

c) przeterminowane leki i chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe), pochodzące z gospodarstw 
domowych, 
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d) 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 igieł i strzykawek, 

e) zużyte baterie i akumulatory, 

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

g) meble i inne odpady wielogabarytowe, 

h) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z drobnych remontów, wykonanych we 
własnym, zakresie z limitem 150 kg rocznie z gospodarstwa domowego z podziałem na następujące rodzaje 
odpadów: 

1. odpady betonu oraz gruz betonowy z  rozbiórek i remontów, 

2. gruz ceglany, 

3. odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, 

4. usunięte tynki, tapety, okleiny, itp., 

i) styropian (maksymalnie 1 worek 240 l. rocznie z gospodarstwa domowego), 

j) zużyte opony samochodowe z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony limitem 4 szt. rocznie 
z nieruchomości wskazanej w deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

k) papier, 

l) szkło, 

m) tworzywa sztuczne, 

n) opakowania wielomateriałowe 

2) PSZOK czynny jest w poniedziałki w godzinach od  10:00 do 18:00 z wyjątkiem dni wolnych od pracy. 

3) Z PSZOK mogą korzystać mieszkańcy nieruchomości położonych na terenie gminy Zakrzówek, dla 
których została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4) Przyjęcia odpadów dokonuje uprawniony pracownik Urzędu Gminy w Zakrzówku po wcześniejszym   
sprawdzeniu ilości, pochodzenia, zabezpieczenia, składu oraz zgodności z wykazem przyjmowanych 
odpadów. 

5) Do PSZOK nie będą przyjmowane następujące odpady: 

1. odpady  z  nieruchomości dla których nie została złożona deklaracja; 

2. szyby samochodowe; 

3. części samochodowe; 

4. zmieszane odpady komunalne; 

5. materiały zawierające azbest; 

6. odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji 
znajdujących się wewnątrz tego opakowania; 

7. odpady pochodzące z działalności przemysłowej, działalności gospodarczej lub likwidacji takiej 
działalności. 

8. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK dokonuje we własnym zakresie ich rozładunku i umieszczenia 
w wyznaczonych miejscach i pojemnikach wskazanych przez pracownika Urzędu Gminy w Zakrzówku. 

§ 4. Pracownik Urzędu Gminy w Zakrzówku  ma prawo odmówić odbioru odpadów:  

1) nieprawidłowo zabezpieczonych; 

2) zanieczyszczonych innymi frakcjami odpadów w sposób uniemożliwiający ich klasyfikację; 

3) których przyjęcie mogły by zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi. 
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§ 5. Właściciel nieruchomości może zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przypadki niewłaściwego 
funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), w następujący sposób:  

1. osobiście; 

2. telefonicznie; 

3. pisemnie na adres Urzędu Gminy Zakrzówek, Żeromskiego 24; 

4. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@zakrzowek.pl. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzówek.  

§ 7. Traci moc uchwała Nr 119/XX/2016 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 13 lipca 2016 roku 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. 3184).  

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Zakrzówek 

 
 

Agnieszka Makuch 
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