
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 opakowań 

wielomateriałowych - 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 1 stycznia 2018 r. 



Załącznik do uchwały Nr XXII/158/2017 

Rady Gminy Żyrzyn 

z dnia 5 września 2017 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. 

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 01 33 

  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. 

20 02 01 

Odpady ulegające 

biodegradacji z ogrodów 

i parków 

części roślin z ogrodów i parków b.o. 



Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu Charakterystyka 

Przewidywane 

ilości odpadów 

[kg/gospodarstwo 

domowe/rok] 

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. 

16 01 03 Opony 
opony samochodowe o średnicy nie 

przekraczającej 56 cm 
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. 

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. 

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. 

15 01 11* 

Opakowania z metali 

zawierające 

niebezpieczne porowate 

elementy wzmocnienia 

konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie 

z pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi 

opakowania ciśnieniowe po 

substancjach niebezpiecznych 
b.o. 

08 03 18 

Odpadowy toner 

drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17 

  b.o. 

 


