
UCHWAŁA NR XXXVII/221/2020
RADY MIEJSKIEJ W RYKACH

z dnia 24 listopada 2020 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 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020, 
poz. 713 i 1378.) oraz art. 6r ust. 3, ust. 3a, 3c ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. 2020 poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Rykach, Rada Miejska w Rykach uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Ryki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
w następujący sposób: 

1) o zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej: 

a) pozostałości po segregacji, odpady niesegregowane (zmieszane) – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, 
z tym że od kwietnia do października – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

b) odpady zbierane selektywnie: 

- papier i tektura – nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, 

- szkło – nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, 

- metale i tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe - nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

- odpady ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż raz w miesiącu, z tym że od kwietnia do października - 
nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

- popioły pochodzące z palenisk domowych – nie rzadziej niż raz w miesiącu w okresie listopad - kwiecień.

2) o zabudowie mieszkalnej wielorodzinnej: 

a) pozostałości po segregacji, odpady niesegregowane (zmieszane) – nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

b) odpady zbierane selektywnie: 

- papier i tektura – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, 

- szkło – nie rzadziej niż raz na miesiąc, 

- metale i tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe - nie rzadziej niż trzy razy 
w miesiącu, 

- odpady ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż raz w tygodniu.

3) Na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbiór 
odpadów, conajmniej raz w miesiącu.

§ 3. Ustala się sposób pozbywania odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości zamieszkałej: 

1) na obszarach o zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej odpady niesegregowane (zmieszane), pozostałości po 
segregacji oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne, odpady komunalne zbierane selektywnie należy 
przekazać do odbioru podmiotowi uprawnionemu do odbioru odpadów, w terminach ustalonych 
w harmonogramie odbioru tych odpadów, 

2) właściciel nieruchomości o zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej, w terminie odbioru odpadów, zobowiązany 
jest udostępnić pojemniki, worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych poprzez ich wystawienie 
poza teren nieruchomości, do granicy działki z drogą publiczną (w tym drogą gminną wewnętrzną), w miejsce 
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umożliwiające swobodny do nich dojazd, w sposób nie powodujący utrudnień w ruchu pieszym i pojazdów 
mechanicznych, 

3) na obszarach o zabudowie mieszkalnej wielorodzinnej odpady niesegregowane (zmieszane) pozostałości po 
segregacji oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne, odpady komunalne zbierane selektywnie odbierze 
podmiot uprawniony do odbioru odpadów komunalnych z miejsc przeznaczonych do ich składowania (altany 
śmieciowe), 

4) odpady zielone ulegające biodegradacji, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, chemikalia, oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, 
odpady budowlane i rozbiórkowe należy przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych, 

5) przeterminowane leki należy przekazać do odbioru poprzez ich umieszczenie w specjalnych oznakowanych 
pojemnikach znajdujących się w punktach aptecznych na terenie Gminy Ryki lub do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych. 

6) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, 
w szczególności igieł i strzykawek należy przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych,

§ 4. 1. Wyznacza się Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy ul. 
Janiszewskiej 70 w Rykach. 

2.  Szczegółowy sposób świadczenia usług przez PSZOK określa Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Informacja o godzinach otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dostępna jest do 
publicznej wiadomości na stronie internetowej www.bip.ryki.pl oraz przy wjeździe na teren punktu świadczącego 
usługi.

§ 5. Wprowadza się ograniczenie ilościowe odpadów o kodzie 17 09 04 (zmieszane odpady z budowy, 
remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03) stanowiących odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych do 500 kg/rok. 

§ 6. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, odbywa się zgodnie z harmonogramem, 
opracowanym przez przedsiębiorcę i udostępnionym właścicielom nieruchomości zamieszkałych. 

§ 7. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę 
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych należy zgłaszać niezwłocznie osobiście lub telefonicznie, do Referatu 
Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Rykach – tel. 81 8657 154, (142), (140). 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ryk. 

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XL/250/2017 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 30 czerwca 2017r. 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 dnia 19 lipca 2017 r. 
poz. 3088). 
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§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dziennku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po 
upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ryszard Bieńczyk
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/221/2020

Rady Miejskiej w Rykach

z dnia 24 listopada 2020 r.

Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

§ 1. 1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK. 

2.  Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania 
w PSZOK, ich czystości, składu i zabezpieczenia, itp. 

3.  Odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, przyjmowane są nieodpłatnie po 
okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania/ zameldowania na terenie Gminy Ryki. 

4.  Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika 
punktu.

§ 2. 1. PSZOK będzie świadczył usługi odbierania odpadów we wtorki w godz 800 - 1400 i czwartki w godz. 900 - 
1700 , w pierwszą sobotę miesiąca w miesiącach styczeń - marzec, listopad - grudzień w godz. 900 - 1300 oraz 
w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w miesiącach kwiecień - październik w godz. 900 - 1300 . 

2.  Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane. 

3.  Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta. 
Opakowania powinny posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone. 

4. W PSZOK zbierane są tylko i wyłącznie wskazane poniżej rodzaje odpadów sklasyfikowane zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., 
poz.10): 

1) 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury, 

2) 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych, 

3) 15 01 03 - opakowania z drewna, 

4) 15 01 04 - opakowania z metali, 

5) 15 01 05 - opakowania wielomateriałowe, 

6) 15 01 07- opakowania ze szkła, 

7) 16 01 03 - zużyte opony, 

8) 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

9) 17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 
02 i 17 09 03, 

10) 20 01 13 - rozpuszczalniki, 

11) 20 01 19 - środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności, 

12) 20 01 21 - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, 

13) 20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne, 

14) 20 01 27 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne, 

15) 20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27, 

16) 20 01 29 - detergenty zawierające substancje niebezpieczne, 

17) 20 01 30 - detergenty inne niż wymienione w 20 01 29, 
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18) 20 01 31 - leki cytotoksyczne i cytostatyczne, 

19) 20 01 32 - leki inne niż wymienione w 20 01 31, 

20) 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, 

21) 20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33, 

22) 20 01 35 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 
23 zawierające niebezpieczne składniki, 

23) 20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 
35, 

24) 20 01 80 - środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19, 

25) 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji, 

26) 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe, 

27) 20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (popiół). 

28) 20 01 35 * Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 
23 zawierające niebezpieczne składniki 

29) ex 20 01 99 odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji 
we krwi, w szczególności igieł i strzykawek

5.  Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku stwierdzenia 
przez pracownika PSZOK-u, iż odpady dostarczone nie znajdują sią na wykazie odpadów aktualnie 
przyjmowanych, stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach, stwierdzenia braku 
możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych. 

6. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów: 

1) odpady zawierające azbest, 

2) zmieszane odpady komunalne, 

3) części samochodowe.

7.  Każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK podlega ewidencji.

§ 3. 1. Wszelkich informacji o pracy Punktu udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Rykach pod numerem 
telefonu 81/8657-154, -142 i -140 lub pracownik PSZOK-u na miejscu. 

2. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest dostępny na stronie 
internetowej www.ryki.pl zakładka gospodarka odpadami w gminie Ryki. 

3. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do: 

1) przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów, 

2) zachowania wymogów bezpieczeństwa.
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