
Zarzqdzenie nr ....1..1,..., tzot z
Prezydenta Miasta Woclawek

z dnia .lLlr,,,.i.h* *.20'17 r.

w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpad6w Komunalnych zlokalizowanego
na terenie Gminy Miasto Wloclawek przy ul. Komunalnej 4.

Na podstawie art, 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utzymaniu czysto5ci i pozqdku w gminach (Dz. tJ.22016 r.,
poz.250, poz. 1250, poz. 1920, poz. 1020) oraz art. 30 ust, 1 ustawy z dnia z dnia B marca 1990 r.

o samozEdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz, 1948 z 2017 r. poz.730) oraz
$ 1 pkt 3 uchwaly Nr XXll/88/2016 Rady Miasta Wloclawek z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie okreSlenia
szczegolowego sposobu izakresu Swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od
wlaScicieli nieruchomo6ci i zagospodarowania tych odpad6w w zamian za uiszczonq pzez wla6ciciela
nieruchomo6ci oplatq za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

zanqdza sig, co nastgpuje:

$ 1. Wprowadza siq Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpad6w Komunalnych
zlokalizowanego na terenie Gminy Miasto woclawek przy ul. Komunalnej 4 w bzmieniu okreslonym
w zalqczniku do niniejszego zaz4dzenia,

$ 2. Nadz6r nad wykonaniem zarzqdzenia powieza sig Dyrektorowi wydzialu Gospodarki Miejskiej,

$ 3. Traci moc ZazEdzenie nr 235D013 Prezydenta Miasta woclawek z dnia 9 wzesnia 2013 r.,
w sprawie zalwierdzenia Regulaminu Zbi6rki Odpad6w w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpad6w
Komunalnych zlokalizowanym we Woclawku pzy ul. Komunalnej 4, zmienione Zazqdzeniem
nr 11212014 Prezydenta Miasta woclawek z dnia 18 kwietnia 20'14 r., oraz zazqdzenien nr i42t2016
Prezydenta Miasta Woclawek z dnia 12 maja 2016 r.

$ 4.1. Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

2. Zauqdzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Uzgdu Miasta Woclawek.
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Uzasadnienie

Art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawyzdnia 13 wrze3nia 1996r. o utzymaniu czysto6ci ipozqdkuwgminie
(Dz, U. z 2016 r. poz.250 ze zn.) naklada na gmine obowiqzek tworzenia punkt6w selektywnego
zbierania odpad6w komunalnych w spos6b zapewniajqcy latwy dostqp dla wszystkich mieszkaic6w
gminy, kt6re zapewniajq pzyjmowanie co najmniej takich odpad6w komunalnych jak: paeterminowane

leki ichemikalia, zu2yte baterie i akumulatory, zu2yty spzQt elektryczny ielektroniczny, meble i inne

odpady wielkogabarytowe, zuzyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbi6rkowe
stanowiqce odpady komunalne, a tak2e odpad6w komunalnych okre6lonych w pzepisach wydanych na
podstawie art. 4a,

Zgodnie $ 4 pkt '13 Umowy nr 82P.272.76.2016 z dnia 30 grudnia 2016r. zawartej
z Pzedsigbiorstwem Gospodarki Komunalnej ,,Saniko' Spolka z o. o., Wykonawcq zadania
pn.: ,,Odbieranie i zagospodarowanie odpad6w komunalnych pochodzqcych z gospodarstw domowych
od wla5cicieli nieruchomo6ci, na kt6rych zamieszkujq mieszkaicy, polo2onych na terenie Gminy Miasto

Woclawek oraz realizowanie uslug zwiqzanych z utzymaniem czysto5ci i pozqdku na obszaze gminy"

organizacjg i szczeg6lowy zakres dzialania stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania 0dpad6w
Komunalnych okre6la Regulamin opracowany pzez Prezesa ww. sp6lki i zatwierdzony pzez Prezydenta
Miasla Woclawek.

Projekt zanqdzenia w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpad6w
Komunalnych zlokalizowanego na terenie Gminy Miasto Woclawek pzy ul. Komunalnej 4 zawiera
niezbgdne uregulowania wymagane ww. ustaw4

W zwiqzku z powyzszym, wydanie zazEdzenia o zatwierdzeniu niniejszego Regulaminu jest

uzasadnione.



zal4cznlk do zarrqdzonta nr .3,.8-..... lzot z
Prezydonh Ull|t!,Wloct tEk

z dnh .lh\l:.1.11tr201? r.

REGULAMIN ZB6RKI ODPADOW

W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA

ODPADOW KOMUNALNYCH

ZLOKALIZOWANYM WE WLOCIAWKU

PRZY UL, KOMUNALNEJ 4



REGULAMIN

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpad6w Komunalnych (PSZOK) mieszkaicy Gminy Miasto

Woclawek mogq dostarczyC odpady problemowe pochodzqce z gospodarstw domowych typu:

pzeterminowane leki, zuzyte baterie i akumulalory, zu2rlly spzgt elektryczny i elektroniczny, meble

i odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbi6rkowe, chemikalia, zu2yte opony.

L Zasady o96lne:

1. PSZOK przyjmuje odpady od poniedzialku do piqtku w godzinach od 7:00

do 18:00 iw soboty od 09:00 do 14:00.

2. W okresie od maja do pa2dziernika - w soboty, PSZOK czynny jest w godzinach od 9:00

do 16:00.

3. Poza godzinami pracy teren PSZOK jest zamknigty dla dowozu odpad6w

i zabronione jest wejScie os6b nieupowaznionych.

4. Dostarczone przez mieszkaica odpady do PSZOK pzyjmowane sqnieodplatnie.

5. Prowadzona jest ewidencja payjmowanych odpad6w.

6. Korzystajqcy z PSZOK zobowiqzani sq do bezwzglqdnego pzestzegania regulaminu

i polecefr pracownika punktu.

ll. Ustalenia szczeg6lowe:

1. PSZOK pzyjmuje odpady bezplatnie tylko od mieszkahc6w Gminy Miasto Woclawek po

okazaniu dokumentu potwierdzajqcego jego to2samoSc,

2. Przyjgcie odpad6w do PSZOK odbywa siq w obecnoSci pracownika, kt6ry ewidencjonuje

pzywiezione odpady i zapisuje adres nieruchomoSci, z kt6re1 pochodz4odpady.

3. Pzyjgcia dokonuje sig po sprawdzeniu zawarto5ci dostarczonych odpaddw, ich zgodno6ci

z wykazem pzylmowanych aktualnie odpad6w, ich czysto5ci, skladu, zabezpieczenia, itp.

4. Spzgt elektryczny i elektroniczny z gospodarstwa domowego winien dostarczy6 w calo6ci,

tzn. nie rozmontowany.

5. Dostarczone odpady nie mogq byi zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

W pzypadku dostarczenia odpad6w zmieszanych mieszkaniec ma obowiqzek

rozsortowania odpad6w do poszczeg6lnych pojemnik6w zlokalizowanych w punkcie.

6. Odpady niebezpieczne plynne powinny znajdowad sig w oryginalnych opakowaniach

producenta. Opakowania powinny posiadac etykiety i nie powinny byd uszkodzone.

7. Do PSZOK pzyjmowane sq wylqcznie odpady wymienione w Talqczniku

nr 1 Regulaminu.



8. Do PSZOK nie sqpzyjmowane nastgpujEce rodzaje odpad6w:

- odpady zawierajqce azbest,

- szyby samochodowe,

- czg5ci samochodowe,

- szklo zbrojone i hartowane,

- zmieszane odpady komunalne

- odpady nieoznaczone, bez mo2liwoSci ldentyfikacji,

- odpady w opakowaniach cieknqcych.

9. PSZOK nie pzyjmuje bezplatnie takich odpad6w jak:

- odpady w iloSciach wskazujqcych na to, i2 pochodzq z dzialalno5ci gospodarcze, -
wszelkie odpady w iloSciach masowych,

- wszelkie odpady wskazujqce na 2r6dlo pochodzenia inne ni2

z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych) -
zwlaszcza w du2ych iloSciach,

10. Dostarczajqcy odpady zobowiqzany jest do natychmiastowego zabrania odpad6w

w pzypadku:

- stwierdzenia przez pracownika PSZOK, i2 odpady dostarczone nie znajdujq siq

w wykazie odpad6w aktualnie pzyjmowanych,

- stwierdze n ia zanieczy szczeh i zabrudzeh w dostarczo nych odpadach,

- stwierdzenia braku mo2liwo6ci identyfikacji odpad6w niebezpiecznych,

'11. Odpady wymagajqce opakowania powinny znajdowai sig w szczelnych (niecieknqcych)

i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadac oryginalnq informacjg (etykietg)

umo2liwiaj4cq identyfikacjq odpadu w chwili pzekazania.

12.Pnyjnujqcy odpady pracownik PSZOK wystawi dostarczajqcemu potwierdzenie przyjgcia

odpadu na ustalonym druku.

13. Pracownik PSZOK ma prawo odm6wi6 pzyjgcia odpadu, jeSli byloby to spzeczne

z pzepisami prawa oraz mogloby zagra2a6 zdrowiu lub 2yciu ludzi.

14. Pracownik PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpad6w z pojazdu, wskazuje miejsce

gdzie nalezy je donie66 i w ktOrym boksie, pojemniku umieScid.

'15. Mieszkaicy mogqtransportowac odpady wylqcznie samochodami osobowymi i osobowymi

z pzyczepkq lub samochodami dostawczymi do 3,5 ton.

16. Na terenie PSZOK obowiqzuje zakaz u2ywania otwartego ognia.



lll. Postanowienia koicowe:

1. Wszelkich informacji o pracy PunKu udziela pracownik PSZOK na miejscu lub pod

numerem telefon u lA 412 38 92,

Skargi i wnioski pzyjmowane sq w Dziale Obslugi Klienta Pzedsiqbiorstwa Gospodarki

Komunalnei ,,Saniko" Sp. z o.o, z siedzibq pzy ul. Komunalnej 4 we Woclawku.

Regulamin kozystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpad6w Komunalnych dostqpny

jest na stronach internetowych wwwsaniko.com.pl oraz wwwzbierajselektywnie.pl.



Zalqcznik nr 1 do Regulaminu

RODZAJ ODPADOW PRZYJMOWANYCH
W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADoW KOMUNALNYCH

ZLOKALIZOWANYM PRZY UL, KOMUNALNEJ 4 WE WTOCLAWKU

L.p. Kod odpadu Rodzaj odpadu

1 20 01 01 Papier i tektura

2 20 01 02 Szklo

3 20 01 10 Odzie2

4 200111 Tekstylia

5 20 01 13- Rozpuszczalniki

6 20 01 14- KWasy

7 20 01 15- Alkalia

B 20 01 19- Srodki ochrony ro6lin

9 20 01 21. Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajqce rtgi

10 20 01 23- Uzqdzenia zawierajqce freony

11 200125 Oleje i tluszcze jadalne

1a 20 01 27-
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i Zywice zawierajqce substancje

niebezoieczne

IJ 2001 28
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i 2ywice inne niZ wymienione

w2001 27

14 20 01 29. Detergenty zawierajqce substancje niebezpieczne

tc 20 01 30 Detergenty inne ni2 wymienione w 20 01 29

to 2001 32
Leki inne ni2 wymienione

w 20 0'1 3'1

17 20 01 33-

Baterie i akumulatory lqcznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi

w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulalory

zawieraiace te baterie

,18
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niz wymienione w 20 01 33

19 20 01 35-
ZuLyIe urzEdzenia elektryczne i elektroniczne inne ni2 wymienione

w 20 01 21 i 20 01 23 zawierajqce niebezpieczne skladniki

20 20 01 36
Zu2yte urzqdzenia elektryczne i elektroniczne inne ni2 wymienione

w2001 21,2001 23i2001 35

1'l 20 01 38 Drewno inne ni2 wymienione w 20 0'1 37

22 20 01 39 Twozywa sztuczne



L.p. Kod odpadu Rodzaj odpadu

23 20 01 40 liletale

24 20 0'1 80 Srodki ochrony ro3lin inne ni2 wymienione w 20 01 19

25 20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane w spos6b selektywny

26 20 0201 0dpady ulegajqce biodegradacji

27 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

28 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbrorki i remont6w

29 17 01 02 Gruz ceglany

30 17 01 03 Odpady z innych material6w ceramicznych i elementow wyposazenia

31 17 01 07
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych material6w

ceramicznych ielementow wyposa2enia inne ni2 wymienione w 17 01 06

32 17 01 B0 Usunigte tynki, tapety okleiny itp.

33 17 0201 Drewno

34 17 0202 Szklo

35 17 0203 Twozywa sztuczne

36 17 03 B0 Odpadowa papa

37 17 04 11 Kable inne ni2 wymienione w 17 04 10

3B 17 06 04 Materialy izolacyjne inne ni2 wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

39 17 09 04
Zmieszane odpady z budowy, remontow idemontazu inne ni2 wymienione w 17

09 01 . 17 09 02, 17 09 03

40 16 01 03 ZuZyte opony

41 16 02 16 Elementy usunrgte z zuzytych urzqdzei inne ni2 wymienione w 16 02 15

A.) 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

43 15 01 02 0pakowania z tworzyw sztucznych

44 15 01 03 Opakowania z drewna

45 15 01 04 Opakowania z metali

46 15 01 05 Ooakowania wrelomaterialowe

47 15 01 07 Opakowania ze szkla

48 15 01 10.
Opakowania zawierajqce pozostalo6ci substancji niebezpiecznych lub nimi

zanieczvszczone
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