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.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.z 2016 r., poz. 250 ze zm.) – Rada Gminy, działając
na wniosek Wójta Gminy 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.
W uchwale Nr XII/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 wprowadza się następujące zmiany:
1) zmienia się § 1 ust. 1 nadając mu następujące brzmienie:
„1. Określa się, że 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) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wszystkich zebranych selektywnie
odpadów - zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, określonym uchwałą
Rady Gminy Żyrzyn Nr XII/77/2016 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyrzyn (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z
2016 r., poz. 2676 z późniejszymi zmianami) – określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn.
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 01.01.2018 r.

