
REGULAMIN  

PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH  

W UJKOWIE STARYM 
 

§ 1 

Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w Ujkowie Starym, zwanym dalej PSZOK.  

 

§ 2 

PSZOK w Ujkowie Starym prowadzony jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” sp. z o.o. 

32-329 Bolesław, ul. Osadowa 1.  

 

§ 3 

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są nieodpłatnie segregowane odpady 

komunalne dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bolesław.  

Przed przekazaniem odpadów do PSZOK właściciele nieruchomości powinni przedstawić dokument 

potwierdzający miejsce zamieszkania lub zameldowania, (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, umowa 

najmu lokalu itp.) oraz aktualny dowód opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

§ 4 

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK: 

1. szkło okienne, 

2. metale, 

3. odpady biodegradowalne w tym odpady zielone (oprócz odpadów pochodzących z przyciętych lub 

ściętych krzewów i drzew nie nadające się do kompostowania – przyjmowanie za odpłatnością),  

4. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

5. odpady wielkogabarytowe (np. meble, wersalki oraz odpady budowlano-remontowe typu: drzwi, 

okna, armatura łazienkowa, ceramika sanitarna itp.),  

6. odpady budowlano-rozbiórkowe - gruz budowlany z samodzielnie przeprowadzanych drobnych 

remontów (nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłaszania zamiaru prowadzenia robót do 

organu administracji budowlano-architektonicznej) - w max ilości 1tona odpadów / rok / budynek 

mieszkalny lub lokal mieszkalny. 

Nadwyżka odpadów ponad limit określony powyżej przyjmowana będzie za odpłatnością wg 

obowiązującego cennika.  

7. zużyte baterie i akumulatory,  

8. zużyte opony,  

9. inne drobne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów : 
 resztki farb , lakierów i ich opakowania, środków do impregnacji drewna, 

 opakowania po środkach ochrony roślin, nawozach, 

 opakowania po aerozolach, 

 świetlówki, 

 resztki rozpuszczalników, benzyn, olejów, 

 detergenty (środki czyszczące). 

 

§ 5 

Odpady mogą być dostarczane do Punktu  pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5t. 

 

§ 6 

Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK, po sprawdzeniu zgodności dostarczonych 

odpadów z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów. Odpady zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego winny być przekazane do PSZOK w całości – nie rozebrane.  

 

§ 7 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest w środy i soboty  w godzinach: 7
00

 – 13
00

. 

 



§ 8 

Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone. Opakowania po substancjach 

niebezpiecznych płynnych (farby, lakiery, chemikalia, środki ochrony roślin, smary, oleje itp.) winny być 

nieuszkodzone.  

 

§ 9 

Potwierdzenie przyjęcia odpadów odbywa się na formularzu przyjęcia odpadów, stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. Formularz zawiera dane przekazującego odpady (imię i nazwisko, nazwę Zarządcy, 

adres zamieszkania lub siedziby), dane transportującego odpady oraz datę przyjęcia odpadu, rodzaj, kod i wagę 

odpadu.  

 

§ 10 

W PSZOK prowadzona jest ewidencja mieszkańców/właścicieli nieruchomości przekazujących odpady do 

Punktu w formie papierowej i elektronicznej.  

 

§ 11 

Na teren PSZOK nie będą przyjmowane zmieszane odpady komunalne oraz odpady inne niż wymienione § 4. 

 

§ 12 

Zebrane odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego organu, na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.  

 

§ 13 

Prowadzący PSZOK prowadzi ewidencję odpadów zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.  

o odpadach oraz przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 

odpadów. 

 

§ 14 

Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

 

§ 15 

Niniejszy regulamin obwiązuje od dnia 01. 10.2014r.  



  

Załącznik nr 1  

do Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Ujkowie Starym 

 

 

FORMULARZ  PRZYJĘCIA  ODPADÓW 

 

………………………....       ………….……………………. 

Nr karty          miejscowość, data 
  

 

Posiadacz odpadów przekazujący odpady 
 

………………………………………………………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko lub nazwa Zarządcy 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 
Adres zamieszkania lub siedziby 

 

 

 

Transportujący odpady 
 

………………………………………………………………………………………………………….. 
Imię i Nazwisko lub nazwa firmy transportującej 

 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 
Adres zamieszkania lub siedziby 

 

 

 

 

Kod odpadu Rodzaj odpadów Masa odpadów [Mg] 

 

………………………...…… 

 

……………………………... 

 

……………………………... 

 

………………………...…… 

 

……………………………... 

 

……………………………... 

 

………………………...…… 

 

 

 

……………………………………….. 

 

……………………………………… 

 

………………………………………... 

 

……………………………………….. 

 

……………………………………… 

 

………………………………………... 

 

………………………………………... 

 

 

 

……………...……………… 

 

……………………............... 

 

……………………………... 

 

……………...……………… 

 

……………………............... 

 

……………………………... 

 

……………………………... 

 

 

 

Potwierdzenie przyjęcia odpadów: 

 

 

 

 

………………………………………....      ……………..…………………. 
Imię i nazwisko osoby przyjmującej odpady        pieczęć i podpis 


