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Regulaminu

Zarz4.lzenie n ( 7 l 6 l 20 l 6
Burmistrza Kolbuszowcj
z dnia l9lisfopada 2016

Punktu Sclekf.\rrnej 7,bi6rki Odpad6$ Komunalnych

Kolbuszowej

lj

na podstawje a11.3 ust.2 pkl 6 uslawy z dnia
wrzc(nia 1996 r. o ulrz)maniu
czysto(ci i porzqdku w gminach (rekst jednojir) D7.ll. z.2016 r.. poz. 250)
zarzqdza srQ. co
naslgpuie:

$r
i. Ustala sig Regulaminu Punktu Selektv\\nej Zbi6rki Odpado\a Komr.rnalnych dla
Punktu Selektywnego Zbierania Odpado\,! Kontunalnycb polozonego rv
Kolbuszouyl
przy ul. Jdzela Pilsudskicgo lllA. stanowiqcy zalilcznik clo zarzqclzenia.

o kt(irrnl mo\!a \\ ust. l. nalcl\ unrielcii \ \\idocrnvnl i lat\\o
dostQpnym mic.jscu na lcrenic punklu Sr.lcktr w.ncgo /bierania Oclpadow
Rc'gulamin.

Komunalnvch oraz na slronic inlcfnelowci

I

vqc1u. sr-odorrisko.kolbLrszorll.pl

s2
I, Wvkorranie zavldzenia pouierza siq Kicrownikowi llcl.cfalu Ochfony
Srorlorriska
i Gospodarki Wodnej.

). Nadz6r

nad wykonaniem zarzqdzenia powicrza siq

l-cy

Ilur.ntisrrza Kolbuszo*e,;

Traci moc Zavqdzenie nr.486i20lll Burntistrza Kolbuszowcj z dnia 30 palclziernika
20i3 r. w sprawie Regulantinu punktu Selekly$,n!,i Zbiofki Oclpad(i$ Konlunonvcn
w Kolbuszowej.

s.r
T,atqdz.enie wchodzi \ , zycie z dnicm pocipis nia

Zalqcznrk nt

1

dtt zarz4dzenia nr 716116
Br.trmistrza Kolbuszowei
z dnia 29 listoPada 2016

Regulaminu Punktu Selektywnej Zbi6rki Odpad6w Komunalnych

L
2.

3.

$ l.
Postanowienia og6lne
Regulamin ok|eSla zasuidl przl'jnrorvania odpaddrv komunalnych przez Punkt Selektywlej
Zbiorki Odpadirw KorllLlnaln) ch

Godzin) olwarcia:
Ponjcdzialek i itoda r.r godz 90{'-170r'
wtorek. c7\&artek i piqtek w goclz Tr'0-150"
W 3 ciq sobotq kaz dcgo nricsi4ca u godz tl"'l14""
W 3-ci poniedzialek kazdcgo nriesiqca l'SZOK btdzie niecz-]nny'
W PSZOK odbieranc s4 odpadl ul14cznic od nlieszkaric6\\ Gminy Kolbuszowa'

$2.
Rodzaje odbieranych odpad6$' w PSZOK

l.

W PSZOK zbierane sq wskazane ponizej odpady komunalne:
I ) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury'
2) twofzywa szlucznc oraz opakowania z lworzyw sztucznych'

3)
4)

opakouania rr ielorrraLcfialo\&c.
szklo kolorowe oP.tkowanlowc.
51 szklo bezbarunc t)pako$aDlowe.
6) szkkr.
7) dfewno.
8l zuz)'t)' spfrgl clcktr)czn) i eleklroniczny.

9)

odpadl * icllogabary louc.
l0) zu2)1c opoltl stanou'iqce odpadl konunalnc.
I l) odpady' zieione
l2) przelernrinouane leki i chenlikalia.
13) zu2)te bateric iakumulatofy.
1,1) metale.

l5)

lelsl) Iia.
16) belon om/ glt-rz bctonoul z rozbi6rek i femonldw (odpady budowlane
i rozbicirkowe pochodzqce / pro\\adzenia drobnyclr prac nie wymagaiQcych
pozrvolcnia na budo\^'9. zgloszenia zanliaru budo*y lub wykonywania rob6t).
I7) odpad! z nlatefiaki* ceranticznych.
I 8) popioly palenisko$0.
1 9) rozpt-rszczalrriki.
20) Srodlii ochron) roilin.
u2] wanir odzic2 i

2l)

lampy lluoresccnc),ine i inne odpad!.za\\ierajqcc dQa.
22) farby. nrsze. Ihrby dmkarskie.
23) kleje, lepiszcze i 2yrvicc.
s

.3.

Zasady odbierania odpadtirr

Odpadl clostarczone do .l,SlOK ntusrq

b\c

$

l,S7-OK-u

poscltfcgo\\irta oraz odpouicdnio

zabezpleczonc.
2.

Odpady wymagaj4ce opakowania pfz).inowanc sq *r'l4cznie

r

szczcln\,ch

i

nie

cieknqcych pojcrrnikach. zarvicrajqcych inlirnnac. jc o r.odzr ju oclpaclu.
L Odpady ulegaiQce biodegradacji prz)'jmowrne sq \\ \ofkach lbliourch o pojcntnosci od
60 do 120 l.
+. Przvjgcie odpad6\\ odblrra sie po zraTcniLr or-ltz sprauclzcniu pf,,c,, praco\\nika Punktu

5.

zgodno(ci z *ykazem odpadou dopuszczonvch do zbicrania w PSZOK. ich cz\stoici.
skladu i zabezpieczenia iip.
Odpady konunalne rvskazanc w \ l. doslafc;/olta przcz *laicicicli nieruchomoaci
zamieszkalych. micszanlch przljmor,"ane sq uicodplatnic po olrzaniu doliuntcntu
potwierdzajqcego miejscr zanicsrkania,'zamcldo\\aria na tercnic (;rrin\ Kolbuszo\il
oraz 7a okazanienr do$,oclu uiszczcnia

6.

oplll\

,7a

gospo(l|11)\\rnic oclpadalui konunaln\uli.

Odpad) konunalne doslarczonc pr'zez nticszliaricLirr ./ labudo\\) * iclortxlzinncj
przy'jmowane s4 nicodplatnic po okazaniu .lolum.nlLr por\\ ierdzalQccgo ,,lozenie
deklaracii iwnoszcnic oplat)'. Wz(if dokLtnr!ntu sLltno*i zalqcznil Nr 3 dcr nini.j.zug,r
Regulaminu.

7.

Odpady konrunalnc dostarczone przcz $laScicicli nicfLlchonroici nieranieszkalych
nlaj4ce charakter odpad6w konrLrnalnych p17\.jnowrne sq odplarnic zcodnie ,, rklualn)nr
cennikieln. stanowiac)'nr zalqcznil( nf I do RegulaninLr.
Odpady budoulane i fozbiorkorle stanoui4cc odpad) lionrunalnc innc niz *r'mrenronc *
5l 2 pkt. l6 (np. drewio. szkk). t\\'ofz\'$a sztLlczrc. nlalcfiah konstfukc\jne zJ\\ afallc(
gips inne ni2 $')'nienione u l7 08 01). zbieranc \\ sposoLr selckl!$n\ bQdq przrirrr,,\.rnr:
odplatnie zgodnie z aktualn\m cennikienl. slano\\iqc\nl zalqcznik nr I do Regull rinu. (\
22 pkt.7 regulaminu utfz)mania cz)sto(ci i povqdkLr)
PSZOK w Kolbuszoue'j nic przyjnujc:

-

znlieszan,_ch odpado$ kontLutalnr ch.

ndp:rd^rl' i.rnr.

-

10.

r | / l,,n ..l ,l ..

odpad6w budo\\,lan\ch iopakorraniou\'ch za$icr.irjucrch azbcst i innrch
substanc j i niebezpiccznych.

rrralcfidlo$ p,'k-1i dachouiclr ri\. la,rl \. c.c ritr..
odpado\\' z ocicplenia bLrdlnko$ np. sqnrpianu buclo\\lancqo. wchri mineralnej.
pianki monla2o\\cj.

czqici samochodo!vvch.
- odpad6w cieklvch u opakoraniach cicknalc)ch_ uszliodzonrch \ \t(,fntL
powoduiAcym rvyciek sr.rbstancjiznajdLrjqcych siq \\cw,nillrz tcgo opakorrrnia.
Potwie.dzenie prz)jQcia odpadou'odbyrva sig na tbm'lulaf/u pfr\jqcia odpad6rr.

a) mieszkaricy
b)

lbrnlularz. stanowiqcy zal4cznik nr 2 do reguiaminu, zawiera dane
przekazuj4ccgo odpadl': imiq i nazr.rislo. adres zanricszkania oraz datQ przy.iQcia
odpadu. rodzai. kod irvagg odpadu.
przedsigbiotcy orar porostali wla(ciciclc nieruchomosci - formularz zawiera dane
przekazuj4cego odpady: nazwa. adres. datq przyjgcia odpadu. rodzaj, kod i wagq
oopaou.

Przcdsi9biorcy zobowiqzani sq do wypelnienia i przedlozenia karty charakterystyki
odpad6w (stanowi zalqcznik nr 4 do Regulaninu) wraz z kart1 przekazania odpad6w.
Bez kart\ charaktefyst)ki odpady nie bgd4 przyjmowane.
I L Pfo$adz4cy PSZOK w KolbLrszouei prorvadzi reiestr mieszkaic6w. przedsiqbiorcdw oraz

pozostalych

*laicicieli nieruchonoici

dosurczaj4cych odpady

oraz

ewidencjg

doslarczanych. zbicranych i przekazl'wanych odpad6w.
12. Po zwazeniu i zakualifikowaniu odpadow. zgodnie zobowiqzu.jqcym cennikiem, zostaje
wystawioha tbktura VA'1. z rvylqczenien wla(cicicli nieruchomosci, o ktdrych mowa w
punkcie 5 i6.

l3.Na terenie PSZOK odpady wlmienione w

\

I

2 pkt. gronradzone s4 selektywnie
w uydzielonych rrr ie'jsc ac h.
14. Zebranc odpadl bqdq przckazywane podmiotom posiadaj4cym zezwolenie wlaSciwego
organu na pro$.adzcnie dzialalnolci w zakresie odzysku Iub unieszkodliwiania odpad6w.
15. Prowadz4cy PSZOK
Kolbuszowej prowadzi ewidencje odpad6w zgodnie z
wymaganianli ustaw\ I dnia i4 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., nr 21 z

w

poln. zmianamil oraz przepisami rczporz4dzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 kwietnia
2014 r. u sprawic kataloglr odpada)\& (Dz. U. z 2014 r.. poz. 1923)
16. Nadzor nad Punktcln Selektywnego lbierania Odpad6w Komunalnych
prowadzi lJrzaid Micjski w Kolbuszowej.

w Kolbuszowej

Zal4cznik I do Rcgulaninu
Cennik Punktu Selcktywnej Zbi6rki Odpad6$' Komunalnych
Kod odpndu

Opako\!ania z papiefu itektLtrr

15

0l

02

Opakowania z tworzyw sztuc?nlch

15

0r

03

Opakowania z drewna

15

0t

04

Opakowania z tnetali

15

0t

05

Opako\\'ania \\'iclontatcf iak)we

15

0l

07

Opakowaria zc srkla

15

0l

09

Opalottania z tckst) | or.
Zu2yte opony

16 01 03

0l

Zuzytc

03

t6 0l 03
17 01

0l

0l

-

opon)

samochodr osobo,rc

':-

samochodr cigiarorrc

lu2rle opony - ciqgniki

200,00

Odpady betonu oraz gruz betoro\r) z fozbiofek i

;rrt
I73,00

remont6w.

l7 01 02
17

uszowej

Rodzaj odpadu

t5 0t 0l

16

n Kolt

r

Cruz ceglany
Odpad), inn),ch nralefialo!\ ccfanric/n\ch i ctcnrcnto$

03

t7 02 0l

73,00

| 71,00

IJfc!\no
I

17 02 02

Szklo
J20,00

l_wofzywa szlLrczne
17 U3 02

r

170802

10 01

0l

Ast-all innt ni2 w\ micnloni

250,00

\\ I70l0l

Maleril]l) konstfukclijne za\ ierajqcc gips inr€ niZ
wynrienione w l7 08 0l
fii.lJ.. popiotv patiiriikone i p,i1', lott.iiu 1z
wyi4czeniem pyl6*, z kotl6w *ynienio|\'ch,,v I 0

190,00

0

600,00

l

04)
20 01

0l

Papief itektura

,1,1,00

20

0l

02

Szklo

2:0,00

20

0t

08

Odpadl kLrchenne ulegr jqcc biodelradac

20

0t l0

Odziez

250,00

ji

I

250,00

l

I

i-'f 20 0l I I
i
20 01 13
l.l

fekst) lia
RozpLrszcralnill

Snd\i (lr-.'rllr..1.'i Iillla- l^k'\c/rloici rbald/'
r. 1.,.../r( r. k.\./n. , t\ 1,. h.\J]. rr.eLtl.rdrr
20U|21 Ldnt\ l,r'r(,.1,(\rrr. iirrrr..'dp.rLl-.,,a\\iJrajaie.re c

2''l lq
IL

I

20 01

23

ZO Ot

:S

j O]eje

26

i Olcic i tlusrcze inne nii wyrnienionc w 20 0l

20

0l

ts00,00
1200,00

Llrz4dzqria la$icral4cc lrcon\

larhr.

1000,00

200,00

tlLrszczc.jadalnc

200,00

25

krrkir. klere leti.ucze

rr.ur. raror Jr.

zawicmiqce subslancje niebezpieczne

0t 28
''---

I
I

20

fO Of

:f

i

2001

32

I lrafb). tuszc. farb) drukarskie. kleje.
iinncniz$\nrienionew:00127
1

lepiszczc r zywrce

l-eki cltotoLslcznc i cllostatyczne

'

l.eki ir)ncni2\\nrienionerrl00l 3l
1..

llateric i akumulat(n_\ {Ecznic
{
z balefiami

20

0t

JJ

7a\\tcraJ4ce te bate

t-t

I 1llli*
20

0l 3s

i

rkunlrLtirr.l rr $\ r iclnionlmi rv l6 06 01. l6 06 02
h trh trj oral I c nr'trl)\ranc batefie i akumulat0.y

1

e

"""'"l"llll':llil"''l

inrrc

rril $\'nricnionc \! 20 0l

ll

I lu2\1c ufzqdrenia elckitDcznc ielektronicznc inne

i \l\mlenionc $ 20 0l 2l

n tz.

160,00

il0 0l 2l za$,ierajqce
i1rlcklroniczne
23 il0 0t 35

20 01

tltz

I)rcwno la$ icfaj4ce subslancie niebezpicczne

20

38

Dfewno inrc nil$jmienione w 20

J9

Iwor,/\\\a s/lUczne

,tu

\lct.rl.

20

fl0

Srodki ochronr

2u

01

Odpad-v ulegnl4cc

02

Clcba i

,,

icnr ia.

lrilin

\\ t\m

120,00

l'

101i,00

.l50,00

0l i7

w:0 0l l9

la

ienie

i
I

20 0J 07

b.'*

w

iclkogabanlo!vc

367,00

,zelqcznil
Punkt Sclcktr*nc j

I

do IlcgulanrinLr

lhiorki

C)dpadou' KolllLtnalnvch

ul. J. Pilsudskiego I I lA
l6- 100 Kolbuszo*'a

Klft
\r/rr.[f

r

prrckit,/unil odpll|lrL

\f..

m t.n,\ ff/.ti/! r.!

I)ala pfz)

j!.c ia:

\,rzwa odplrd6$

Kod odpArl6rr

J.nr.

ll0\i

I

|),{rn \ | D'f(/tr pr/rltriL rr.r(r'l

Zal4cznik Nr 3 do Regulaminu

Prec/-gi $spohor

j/spold/ic rr

ZaSwiadczenie

ZaS\riadcza siQ. 2e Pan/Pani

...............

.......

zamieszkujqca

nalezy do Wspolnoly/Sp6ldzielni

rid^\r I idr.s

wsp(tLnoD/Spoldrelni)

i jest obiQta deklaracj4 wsp6ln4 Wsp6lnoty/Spoldzielni o

wysokoSci oplaty

za

gospodarowanie odpadami komunalnymi z t),tutu ktdrej wnoszonajest oplata na rzecz Gminy
KoLbuszowa.

(dara lpodpis osoh uposa2nionych

dodzi.ldn

$ nienN wspolnot/Spdldzielni)

lalQclnik nr,1 do Regulaminu

KARTA CHARAKTT]RYSTYKI ODPADOW

2

3

1

Nrzwa, siedziba i adr€s wvtlr,6rcy lub posiadac,
odpad6\y kierujqccgo odpady do PSZOK
Kolbuszowei.
Kod odpadu zgodnie z rozporzqdz€niem Ministl
Srodowiska z dnia 9 kwietnia 2014 r. * soraw
katafogu odpad6w (Dz. U.'-2014 poz.1923),
Syntetyczny opis procesu wytwarzania odpad
uwzgledniajqcy podstawowe niJle surowcc
wytworzone produkty,
Opis odpedu kolor. poslaa lizvcrna orar jcg
zapach,

OSwiadczam,

i2 wSrdd dostarczonych odpad6w nie ma ini),ch liakcji ni2 zadeklarowane

a zvtlaszcza odpad6w niebezpiecznych. a tak2c malcfialo\\ izolacl,jnych w ty-m styropianu.
czy papy.

Kolbustowa, dnia

rNLlDrsrlo{.\r\ odfrd.s)

Druk zgodny z afi. I l0 ustawy o odpadach

