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UCHWAŁA NR VI/36/2019
ZGROMADZENIA EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GMIN DORZECZA KOPRZYWIANKI
z dnia 2 sierpnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie
Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 3 ust. 2 pkt 6, art. 6r ust. 3, 3a w zw.
z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) Zgromadzenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się Regulamin punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obowiazujący na
ternie Ekologicznego Zwiazku Gmin Dorzecza Koprzywianki dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych zlokalizowany w miejscowości Janczyce dla gmin: Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska,
Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Opatów, Osiek, Samborzec, Sadowie, Zawichost.
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załacznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XIX/93/2018 Zgromadzenia
Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie: przyjęcia
Regulaminu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na ternie Ekologicznego Zwiazku Gmin
Dorzecza Koprzywianki oraz uchwała nr XX/95/2018 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza
Koprzywianki z dnia 4 października 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych na ternie Ekologicznego Zwiazku Gmin Dorzecza
Koprzywianki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku
Szymon Kołacz
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Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/36/2019
Zgromadzenia Ekologicznego Związku
Gmin Dorzecza Koprzywianki
z dnia 2 sierpnia 2019 r.
REGULAMIN PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
zlokalizowanego na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.
1. Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkty Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w miejscowości Janczyce gm. Baćkowice.
2. Punkt prowadzony jest przez Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., Janczyce
50, 27-552 Baćkowice.
3. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w
godzinach od 7 00 do 15 00 z wyłączeniem dni świątecznych.
4. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są:
1) od właścicieli/mieszkańców nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gmin: Baćkowice, Bogoria,
Dwikozy, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Opatów, Osiek, Samborzec, Sadowie,
Zawichost posegregowane odpady komunalne, w ilościach określonych w tabeli nr 1 dostarczone własnym
transportem lub na koszt własny.
Tabela nr 1
Kod
odpadu
16 01 03

Rodzaj Odpadu

Charakterystyka

Zużyte opony.

Opony
pochodzące
z
pojazdów
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5
ton
- opony od samochodów osobowych,
motocykli, rowerów, wózków itp.,
- opony od maszyn rolniczych o średnicy
do 1,20 m.
Opakowania z papieru i tekrury:
np. gazety katalogi ksiązki, tektura, worki
papierowe.
Opakowania z tworzyw sztucznych:
np. plastikowe butelki po napojach duże
worki foliowe i torby reklamowe,.
Opakowania ze szkła: opróżnione z
resztek, butelki i słoiki oraz inne
opakowania szklane.
Kartony po mleku i sokach.
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia
(cegła, tynki, glazura, uszkodzona
ceramika sanitarna, płyty karton-gips z
wyłaczeniem azbestu, smoły, papy,
styropianu budowlanego, opakowań po
farbach i lakierach, potłuczonych szyb,
stolarka okienna, drzwi.)
Odpady nie zawierajace odpadów
mięsnych. (np. obierki, warzywa, owoce
itp.)
Trawa, liście, gałęzie.

15 01 01
15 01 02
15 01 04
15 01 05
15 01 06

Opakowania z papieru i
tektury,
Opakowania z tworzyw
sztucznych,
Opakowania z metali,
Opakowania
wielomaterialowe,
Zmieszane odpady
opakowaniowe.

17 01 07

Zmieszanie odpady z betonu,
gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia.

20 01 08

Odpady kuchenne ulegajace
bidegradacji.

20 02 01

Odpady ulegające bidegradacji
z ogrodów i parków.
Odpady wielkogabarytowe

20 03 07

Stare meble, np. szafy, stoły, kanapy,
wykładziny, dywany, krzesła fotele, okna,
drzwi w tym nieuszkodzona ceramika
sanitarna, grzejniki, brodziki z tworzyw
sztucznych, wanny.

Roczny limit
przyjmowanych odpadów
150 kg od gospodarstwa
domowego

Bez limitu

1 000 kg od gospodarstwa
domowego

500 kg od gospodarstwa
domowego
500 kg od gospodarstwa
domowego
1 000 kg od gospodarstwa
domowego

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

20 01 21*
20 01 23*
20 01 35*
20 01 36

Lampy fluorescencyjne i inne
odpady zawierajace rtęć,
Urzadzenia
zawierajace
freony,
Zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21 i
20
01
23
zawierające
niebezpieczne składniki,
Zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21, 20 01
23 i 20 01 36.

20 01 13*
20 01 27*

Rozpuszczalniki.
Farby, tusze, farby drukarskie,
kleje, lepisze i zywice, inne niż
wymienione w 20 01 27.
Baterie i akumulatory.
Leki przeterminowane.

20 01 33*
20 01 32
15 01 10

Opakowania zawierające
pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone.
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Zużyte urządzenia zawierające freony,
- Kompletny zużyty sprzęt RTV i AGD,
- Lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
- Zabawki i urządzenia zasilane baterią lub
podłączane do prądu.
(np.: 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)
Rozpuszczalnik do farb i lakierów
Pozostałosci farb, tuszy, klejow, oraz
opakowania
zanieczyszczeń
tymi
substancjami.
Baterie i akumulatory
Leki przeterminowane

Bez limitu

Opakowania po środkach ochrony roślin
i olejach.

Bez limitu

Bez limitu
Bez limitu
Bez limitu
Bez limitu

2) od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie gmin: Baćkowice, Bogoria, Dwikozy,
Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Opatów, Osiek, Samborzec, Sadowie, Zawichost
posegregowane odpady komunalne o kodach oraz ilościach określonych w tabeli nr 2 dostarczone własnym
transportem lub na koszt własny.
Tabela nr 2
Kod
odpadu
16 01 03

15 01 01
15 01 02
15 01 04
15 01 05
15 01 06

Rodzaj Odpadu

Charakterystyka

Zużyte opony.

Opony
pochodzące
z
pojazdów
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5
ton
- opony od samochodów osobowych,
motocykli, rowerów, wózków itp.,
- opony od maszyn rolniczych o średnicy
do 1,20 m.
Opakowania z papieru i tekrury:
np. gazety katalogi ksiązki, tektura, worki
papierowe.
Opakowania z tworzyw sztucznych:
np. plastikowe butelki po napojach duże
worki foliowe i torby reklamowe,.
Opakowania ze szkła: opróżnione z
resztek, butelki i słoiki oraz inne
opakowania szklane.
Kartony po mleku i sokach.

Opakowania z papieru i
tektury,
Opakowania z tworzyw
sztucznych,
Opakowania z metali,
Opakowania
wielomaterialowe,
Zmieszane odpady
opakowaniowe.

Roczny limit
przyjmowanych odpadów
150 kg od właściciela
nieruchomosci
niezamieszkałej

Bez limitu
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17 01 07

Zmieszanie odpady z betonu,
gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia.

20 02 01

Odpady ulegające
bidegradacji z ogrodów i
parków.
Odpady wielkogabarytowe

20 03 07

20 01 21*
20 01 23*
20 01 35*
20 01 36

Lampy fluorescencyjne i inne
odpady zawierajace rtęć,
Urzadzenia zawierajace
freony,
Zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21 i
20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki,
Zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21, 20
01 23 i 20 01 36.

20 01 33*
20 01 32

Baterie i akumulatory.
Leki przeterminowane.
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Zmieszane odpady z
betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia
(cegła, tynki, glazura, uszkodzona
ceramika sanitarna, płyty karton-gips z
wyłaczeniem azbestu, smoły, papy,
styropianu budowlanego, opakowań po
farbach i lakierach, potłuczonych szyb,
stolarka okienna, drzwi.)
Trawa, liście, gałęzie.
Stare meble, np. szafy, stoły, kanapy,
wykładziny, dywany, krzesła fotele, okna,
drzwi w tym nieuszkodzona ceramika
sanitarna, grzejniki, brodziki z tworzyw
sztucznych, wanny.
Zużyte urządzenia zawierające freony,
- Kompletny zużyty sprzęt RTV i AGD,
- Lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
- Zabawki i urządzenia zasilane baterią lub
podłączane do prądu.
(np.: 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)
Baterie i akumulatory
Leki przeterminowane
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1 000 kg od właściciela
nieruchomosci
niezamieszkałej

500 kg od właściciela
nieruchomosci
niezamieszkałej
1 000 kg od właściciela
nieruchomosci
niezamieszkałej
Bez limitu

Bez limitu
Bez limitu

5. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych.
6. Przyjęcie dostarczonych odpadów przebiega według następującej procedury:
1) zgłoszenie pracownikowi Punktu rodzaju dostarczonych odpadów,
2) sprawdzenie rodzaju dostarczonych odpadów,
3) ważenie odpadów,
4) zajerejestrowanie przyjetych odpadów w ewidencji z uwzglednieniem następujących
danych:
a) w przypadku właścicieli/mieszkańców nieruchomosci zamieszkałych:
- data przyjęcia odpadów,
- kod i waga odpadów,
- imię i nazwisko oraz adres zameldowania osoby dostarczającej odpady,
- adres nieruchomości z której pochodzą odpady.
b) w przypadku właścicieli nieruchomosci niezamieszkałych:
- data przyjęcia odpadów,
- kod i waga odpadów,
- nazwa dostawcy,
- adres nieruchomości z której pochodzą odpady,
- pieczęć firmowa.
7. Korzystający z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zobowiązani są do:
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1) przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika Punktu,
2) parkowania w oznaczonych lub wskazanych przez pracownika Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych miejscach,
3) przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
8. W Punkcje Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie są przyjmowane następujące rodzaje
odpadów:
1) zmieszane odpady komunalne,
2) materiały zawierające azbest, papę, itp.
3) szyby samochodowe,
4) części samochodowe.
9. Pracownik obsługujący Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ma prawo odmówić przyjęcia
odpadów w następujących przypadkach:
1) jeśli odpad nie jest wymieniony w pkt 4 niniejszego regulaminu,
2) jeśli ilość i rodzaj odpadów dostarczonych przez mieszkańców właścicieli nieruchomości
zamieszkałych wskazują, że odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej,
3) w przypadku braku identyfikacji odpadów niebezpiecznych,
4) odmowa podania przez dostawcę odpadu danych, o których mowa w pkt. 6 ppkt. 4,
5) zagrożenia zdrowia lub życia ludzi,
6) gdy jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.
10. W przypadku dostarczenia do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych większej ilości
odpadów niż określona w pkt 4 niniejszego regulaminu właściciel nieruchomości ponosi koszty przyjęcia
nadwyżki do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych według cennika zagospodarowania
odpadów w Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Janczycach.
11. Cennik zagospodarowania odpadów w Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych znajduje się na
stronie internetowej Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. - www.mzgok.pl
oraz przy wjeździe na teren Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
12. Przyjęcia odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dokonuje upoważniony
pracownik, jednakże do rozładunku i samodzielnego umieszczenia odpadów we właściwych pojemnikach
zobowiązana jest osoba dostarczająca odpady.
13. Prowadzący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzi ewidencję odpadów zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 poz. 701).
14. Wszelkie informacje dotyczące pracy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych udzielane są
pod numerem telefonu 15 866-13-98
15. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dostępny jest na stronie
internetowej www.ezgdk.pl
16. Nadzór nad Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzi Zarząd Związku.

