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UCHWAŁA NR XIV/77/2015
RADY GMINY KRZYWDA
z dnia 9 grudnia 2015 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
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2015r. poz.1515 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 2 pkt.6, art. 6r ust. 3, 3a i 3d ustawy z dnia 13
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz.1399 z późn. zm.) po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie w zakresie częstotliwości
odbierania odpadów komunalnych, Rada Gminy Krzywda uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi Gmina Krzywda będzie świadczyć dla właścicieli nieruchomości usługi odbierania
odpadów komunalnych zebranych na nieruchomości w każdej ilości.
2. Odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów ulegających biodegradacji od właścicieli
nieruchomości będzie prowadzone:
1) raz na 2 tygodnie - od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej,
2) raz na miesiąc - od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, od właścicieli
nieruchomości niezamieszkałych i użytkowanych sezonowo.
3. Odbieranie selektywnie zebranych odpadów będzie prowadzone:
1) raz na 2 tygodnie - od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej,
2) raz na miesiąc - od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, od właścicieli
nieruchomości niezamieszkałych i użytkowanych sezonowo.
§ 2. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości przez firmy realizujące usługi w tym
zakresie, zostaną zagospodarowane zgodnie z właściwymi dla każdego rodzaju odpadu procesami odzysku i
unieszkodliwiania.
§ 3. 1. Tworzy się Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krzywdzie przy ul. Kolejowa
30B, 21-470 Krzywda, działający w strukturze organizacyjnej Zakładu Gospodarki Komunalnej.
2. Szczegółowy sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w
Krzywdzie określa regulamin, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. W przypadku niewłaściwego sposobu świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady
komunalne lub Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, właściciel nieruchomości dokonuje
stosownego zgłoszenia w formie pisemnej lub elektronicznej do Urzędu Gminy Krzywda ul. Żelechowska 24B,
21-470 Krzywda (adres e-mail: sekretariat@gminakrzywda.pl; nr fax /25/7551061) najpóźniej wciągu 3 dni od
daty wystąpienia nieprawidłowości.
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2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1 przyjmowane są w Sekretariacie Urzędu Gminy Krzywda , w
godzinach pracy Urzędu.
§ 5. Wójt Gminy Krzywda podaje do publicznej wiadomości na stronie Urzędu Gminy oraz w sposób
zwyczajowo przyjęty, harmonogram zbiórki odpadów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3.
§ 6. Traci moc uchwała NR XXIV/149/2012 Rady Gminy Krzywda z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r., poz.
501).
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzywda.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Dariusz Sztyber
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/77/2015
Rady Gminy Krzywda
z dnia 9 grudnia 2015 r.

REGULAMIN
świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Krzywdzie
§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowy sposób świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów
komunalnych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krzywdzie
określanego dalej jako ,,PSZOK”.
2. PSZOK zlokalizowany jest w miejscowości Krzywda przy ul. Kolejowa 30B, 21-470
Krzywda i jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.
3. PSZOK jest prowadzony przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzywdzie.
4. PSZOK służy do odbioru odpadów, nie objętych powszechnym odbiorem odpadów z
nieruchomości, selektywnie dostarczonych, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, od
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzywda, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. W przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej przyjmowanie odpadów komunalnych,
wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi bądź zagrożenia dla środowiska, przyjmowanie
odpadów do PSZOK może być wstrzymane.
6. O wstrzymaniu przyjmowania odpadów, prowadzący PSZOK informuje mieszkańców w
sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.
7. Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem.
8. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK na formularzu przyjęcia
odpadów stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu oraz po okazaniu dokumentu
potwierdzającego zamieszkiwanie i tożsamość osoby dostarczającej odpady lub dokumentu
posiadania nieruchomości na terenie Gminy Krzywda z której są dostarczane odpady.
9. Pracownik PSZOK przyjmujący odpady prowadzi ewidencję z uwzględnieniem:
1) rodzaju i ilości (wagi) przyjmowanych odpadów ,
2) adresów nieruchomości na których powstały dostarczone odpady,
3) danych personalnych osób dostarczających odpady i danymi o ich zamieszkaniu.
10. Osoba dostarczająca odpady na żądanie obsługi PSZOK zobowiązana jest otworzyć
opakowanie odpadów w celu weryfikacji jego zawartości.
§ 2. Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:
1) odpady zielone, z ograniczeniem ilości określonej w § 3 ust. 2 pkt. 1,
2) przeterminowane leki,
3) chemikalia,
4) zużyte baterie i akumulatory,
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
6) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, z wyjątkiem
wymienionych w § 5 pkt. 2, z ograniczeniem ilości określonej w § 3 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 pkt. 2,
7) zużyte opony w ilości określonej w § 3 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 pkt. 3,
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meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości określonej w § 3 ust. 2 pkt. 4.
§ 3.1. Ilość odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nie może przekroczyć:
1) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne - 1000kg
w roku kalendarzowym,
2) zużytych opon - 4 sztuk w roku kalendarzowym.
2. Ilość odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych nie może przekroczyć:
1) odpadów zielonych – 50kg w okresie roku kalendarzowego,
2) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne - 200kg
w okresie roku kalendarzowego,
3) zużytych opon - 4 sztuki w okresie roku kalendarzowego,
4) odpadów wielkogabarytowych - 1 sztuki w okresie roku kalendarzowego.
§ 4. 1. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu ich zgodności z wykazem odpadów o
których mowa w § 2.
2. Dostarczający odpady do PSZOK zobowiązany jest:
1) stosować się do poleceń i instrukcji obsługi PSZOK,
2) selektywnie samodzielnie umieszczać odpady w specjalnie oznakowanych miejscach,
pojemnikach, kontenerach, boksach lub pomieszczeniach do tego celu przystosowanych na
terenie PSZOK.
§ 5. Do PSZOK nie będą przyjmowane:
1) odpady nie wymienione w § 2 niniejszego Regulaminu,
2) odpady budowlane zawierające azbest, papę, smołę oraz wełnę mineralną,
3) odpady pochodzące z demontażu i konserwacji pojazdów,
4) odpady wskazujące na pochodzenie z innego źródła niż wytworzone na terenie
nieruchomości zamieszkałej lub niezamieszkałej z terenu Gminy Krzywda,
5) odpady niemożliwe do zidentyfikowania,
6) odpady zmieszane bądź zanieczyszczone,
7) odpady w postaci płynnej lub po substancjach niebezpiecznych - w uszkodzonych
opakowaniach.
§ 6. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
§ 7. Regulamin sposobu świadczenia usług przez PSZOK w Krzywdzie umieszcza się na stronie
internetowej Urzędu Gminy w Krzywdzie i udostępnia się go w sposób widoczny w siedzibie
PSZOK.
8)
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Załącznik nr 1
do Regulaminu PSZOK w Krzywdzie

FORMULARZ PRZYJĘCIA ODPADÓW
I. Nr formularza:

II. Data wystawienia dokumentu:

____/____

_ _- _ _- _ _ _ _ (dd-mm-rrrr)

III. Dane przekazującego odpady
Imię
Nazwisko
Nazwa (instytucje)
Adres:
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Rodzaj nieruchomości:

zamieszkała

niezamieszkała

IV. Adres nieruchomości z której pochodzą odpady
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
V. Dane dotyczące dostarczonych odpadów
Rodzaj

Szacunkowa ilość (szt./ m3/ kg)

VI. Uwagi
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
__________________________________________
VII. Przyjmujący odpady
___________________
data i czytelny podpis

VIII. Przekazujący odpady
___________________
data i czytelny podpis

