Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 716/2016
Burmistrza Kolbuszowej
z dnia 19 listopada 2016

Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych.
2. Godziny otwarcia:
Poniedziałek i środa w godz. 900-1700
Wtorek, czwartek i piątek w godz. 700-1500
W 3-cią sobotę każdego miesiąca w godz. 800-1400
W 3-ci poniedziałek każdego miesiąca PSZOK będzie nieczynny.
3. W PSZOK odbierane są odpady wyłącznie od mieszkańców Gminy Kolbuszowa.
§ 2.
Rodzaje odbieranych odpadów w PSZOK
1. W PSZOK zbierane są wskazane poniżej odpady komunalne:
1) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury,
2) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych,
3) opakowania wielomateriałowe,
4) szkło kolorowe opakowaniowe,
5) szkło bezbarwne opakowaniowe,
6) szkło,
7) drewno,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
9) odpady wielkogabarytowe,
10) zużyte opony stanowiące odpady komunalne,
11) odpady zielone
12) przeterminowane leki i chemikalia,
13) zużyte baterie i akumulatory,
14) metale,
15) używana odzież i tekstylia,
16) beton oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (odpady budowlane
i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających
pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonywania robót),
17) odpady z materiałów ceramicznych,
18) popioły paleniskowe,
19) rozpuszczalniki,
20) środki ochrony roślin,
21) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

22) farby, tusze, farby drukarskie,
23) kleje, lepiszcze i żywice.
§ 3.
Zasady odbierania odpadów w PSZOK-u
1. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane oraz odpowiednio
zabezpieczone.
2. Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i nie
cieknących pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu.
3. Odpady ulegające biodegradacji przyjmowane są w workach foliowych o pojemności od
60 do 120 l.
4. Przyjęcie odpadów odbywa się po zważeniu oraz sprawdzeniu przez pracownika Punktu
zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK, ich czystości,
składu i zabezpieczenia itp.
5. Odpady komunalne wskazane w § 2, dostarczone przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, mieszanych przyjmowane są nieodpłatnie po okazaniu dokumentu
potwierdzającego miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie Gminy Kolbuszowa
oraz za okazaniem dowodu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Odpady komunalne dostarczone przez mieszkańców z zabudowy wielorodzinnej
przyjmowane są nieodpłatnie po okazaniu dokumentu potwierdzającego złożenie
deklaracji i wnoszenie opłaty. Wzór dokumentu stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego
Regulaminu.
7. Odpady komunalne dostarczone przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
mające charakter odpadów komunalnych przyjmowane są odpłatnie zgodnie z aktualnym
cennikiem, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
8. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne inne niż wymienione w
§ 2 pkt. 16 (np. drewno, szkło, tworzywa sztuczne, materiały konstrukcyjne zawierające
gips inne niż wymienione w 17 08 01), zbierane w sposób selektywny będą przyjmowane
odpłatnie zgodnie z aktualnym cennikiem, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. (§
22 pkt. 7 regulaminu utrzymania czystości i porządku)
9. PSZOK w Kolbuszowej nie przyjmuje:
 zmieszanych odpadów komunalnych,
 odpadów innych niż komunalne,
 odpadów budowlanych i opakowaniowych zawierających azbest i innych
substancji niebezpiecznych,
 materiałów pokryć dachowych np. papy, eternitu,
 odpadów z ocieplenia budynków np. styropianu budowlanego, wełny mineralnej,
pianki montażowej,
 części samochodowych,
 odpadów ciekłych w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu
powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania,
10. Potwierdzenie przyjęcia odpadów odbywa się na formularzu przyjęcia odpadów:

a) mieszkańcy – formularz, stanowiący załącznik nr 2 do regulaminu, zawiera dane
przekazującego odpady: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz datę przyjęcia
odpadu, rodzaj, kod i wagę odpadu.
b) przedsiębiorcy oraz pozostali właściciele nieruchomości - formularz zawiera dane
przekazującego odpady: nazwa, adres, datę przyjęcia odpadu, rodzaj, kod i wagę
odpadu.
Przedsiębiorcy zobowiązani są do wypełnienia i przedłożenia karty charakterystyki
odpadów (stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu) wraz z kartą przekazania odpadów.
Bez karty charakterystyki odpady nie będą przyjmowane.
11. Prowadzący PSZOK w Kolbuszowej prowadzi rejestr mieszkańców, przedsiębiorców oraz
pozostałych właścicieli nieruchomości dostarczających odpady oraz ewidencję
dostarczanych, zbieranych i przekazywanych odpadów.
12. Po zważeniu i zakwalifikowaniu odpadów, zgodnie zobowiązującym cennikiem, zostaje
wystawiona faktura VAT, z wyłączeniem właścicieli nieruchomości, o których mowa w
punkcie 5 i 6.
13. Na terenie PSZOK odpady wymienione w § 2 pkt. 1 gromadzone są selektywnie
w wydzielonych miejscach.
14. Zebrane odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego
organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
15. Prowadzący PSZOK w Kolbuszowej prowadzi ewidencje odpadów zgodnie z
wymaganiami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., nr 21 z
późn. zmianami) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia
2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923)
16. Nadzór nad Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kolbuszowej
prowadzi Urząd Miejski w Kolbuszowej.

Załącznik 1 do Regulaminu
Cennik Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kolbuszowej
Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Cena netto
zł/Mg

Opakowania z papieru i tektury

44,00

15 01 01
15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

44,00

15 01 03

Opakowania z drewna

120,00

15 01 04

Opakowania z metali

44,00

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

250,00

15 01 07

Opakowania ze szkła

56,00

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

121,00

16 01 03

Zużyte opony – samochody osobowe

200,00

16 01 03

Zużyte opony – samochody ciężarowe

200,00

16 01 03

Zużyte opony - ciągniki

200,00

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i
remontów.

173,00

17 01 02

Gruz ceglany

173,00

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia

173,00

17 02 01

Drewno

350,00

17 02 02

Szkło

220,00

17 02 03

Tworzywa sztuczne

320,00

17 03 02

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

250,00

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż
wymienione w 17 08 01
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z
wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01
04)

190,00

20 01 01

Papier i tektura

44,00

20 01 02

Szkło

220,00

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

250,00

20 01 10

Odzież

250,00

17 08 02
10 01 01

600,00

20 01 11

Tekstylia

238,00

20 01 13

Rozpuszczalniki

600,00

20 01 19

Środki ochrony roślin I i II klast toksyczności (bardzo
toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

4000,00

20 01 21

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

1800,00

20 01 23

Urządzenia zawierające freony

1200,00

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

200,00

20 01 26

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

200,00

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice
zawierające substancje niebezpieczne
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice
inne niż wymienione w 20 01 27

1250,00

20 01 31

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

2200,00

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

1400,00

20 01 33

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i
akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub
16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory
zawierające te baterie

120,00

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

120,00

20 01 27
20 01 28

20 01 35
20 01 36

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 35

600,00

160,00
108,00

20 01 37

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

350,00

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

331,00

20 01 39

Tworzywa sztuczne

250,00

20 01 40

Metale

44,00

20 01 80

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

250,00

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

198,00

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

80,00

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

367,00

Załącznik 2 do Regulaminu
Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych
ul. J. Piłsudskiego 111A
36-100 Kolbuszowa
Karta przekazania odpadu – Nr…..
……………………………..
(Nazwisko i imię osoby przekazującej)

……………………………..
……………………………..
(Adres zamieszkania)

Data przyjęcia: …………….

Lp.

Nazwa odpadów

Kod odpadów

…………………………………….
(podpis zdającego)

J.m.

Ilość

………………………………
(podpis i pieczęć przyjmującego)

Załącznik Nr 3 do Regulaminu

……………………………………….
miejscowość, data

.………………….…….
Pieczęć Wspólnoty/Spółdzielni

Zaświadczenie
Zaświadcza się, że Pan/Pani ………………………………………… zamieszkująca
….………………………………………………………… należy do Wspólnoty/Spółdzielni
………………………………………………………….………………………………………
(nazwa i adres Wspólnoty/Spółdzielni)

i jest objęta deklaracją wspólną Wspólnoty/Spółdzielni o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu której wnoszona jest opłata na rzecz Gminy
Kolbuszowa.

…………….……………………..
(data i podpis osób upoważnionych do działania
w imieniu Wspólnoty/Spółdzielni)

Załącznik nr 4 do Regulaminu
KARTA CHARAKTERYSTYKI ODPADÓW

1

2

3
4

Nazwa, siedziba i adres wytwórcy lub posiadacza
odpadów kierującego odpady do PSZOK w
Kolbuszowej.
Kod odpadu zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 poz. 1923).
Syntetyczny opis procesu wytwarzania odpadu
uwzględniający podstawowe użyte surowce i
wytworzone produkty.
Opis odpadu – kolor, postać fizyczna oraz jego
zapach.

Oświadczam, iż wśród dostarczonych odpadów nie ma innych frakcji niż zadeklarowane
a zwłaszcza odpadów niebezpiecznych, a także materiałów izolacyjnych w tym styropianu,
czy papy.

Kolbuszowa, dnia …………………………..

…………………………………………..
(podpis dostawcy odpadów)

Druk zgodny z art. 110 ustawy o odpadach.

