
 
 

Regulamin 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zbydniowie 

 
§ 1 

Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zbydniowie, zwany dalej 
„Punktem”. 

§ 2 
Punkt zlokalizowany jest w miejscowości Zbydniów, przy ul. Parkowej 11. 
 

§ 3 
Obsługę Punktu prowadzi Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach 
z/s w Dzierdziówce. 

§ 4 
1. Punkt czynny jest w dni robocze: poniedziałek w godzinach od 9.00 do 17.00, 
wtorek - piątek w godzinach od 7.00 do 15.00.      
2. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów może być okresowo 
wstrzymane.  

§ 5 
1. Odpady przyjmowane są wyłącznie z nieruchomości zlokalizowanych na terenie 
gminy Zaleszany, należących do podmiotów objętych gminnym systemem 
gospodarki odpadami, w ilościach wskazujących na powstanie w tych 
nieruchomościach. 
2. Do Punktu przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:  
 
Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu 
1. Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 
2. Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 
3. Opakowania z metali 15 01 04 
4. Opakowania ze szkła 15 01 07 
5. Zużyte opony 16 01 03 
6. Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01 
7. Gruz ceglany 17 01 02 
8. Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 17 01 03 
9. Papier i tektura 20 01 01 
10. Szkło 20 01 02 



11. Odzież 20 01 10 
12. Tekstylia 20 01 11 
13. Rozpuszczalniki 20 01 13* 
14. Kwasy 20 01 14* 
15. Alkalia 20 01 15* 
16. Odczynniki fotograficzne 20 01 17* 
17. Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i 

toksyczne np. herbicydy, insektycydy) 
20 01 19* 

18. Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 20 01 21* 
19. Urządzenia zawierające freony 20 01 23* 
20. Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 20 01 26* 
21. Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające 

substancje niebezpieczne 
20 01 27* 

22. Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 20 01 29* 
23. Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz 
niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 

20 01 33* 

24 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 

20 01 35* 

25. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

20 01 36 

26. Tworzywa sztuczne 20 01 39 
27. Metale 20 01 40 
28. Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 
29.  Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 
 
3. Punkt przyjmuje wyłącznie odpady zebrane selektywnie, nie zanieczyszczone 
oraz dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie.  
4. Odpady ulegające biodegradacji przyjmowane są wyłącznie w stanie 
umożliwiającym ich dalsze zagospodarowanie w procesie kompostowania, tj. nie 
mogą być w stanie rozkładu, zagnite czy sfermentowane.  
5. Odpady ulegające biodegradacji przyjmowane są w szczelnych opakowaniach 
o pojemności do 120 l. 

§ 6 
1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik Punktu. 
2. Odpady są ważone i sprawdzane pod względem zgodności z niniejszym 
Regulaminem. 



3. Pracownik Punktu odmówi przyjęcia odpadów niespełniających wymogów 
niniejszego Regulaminu. 
4. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca zobowiązana jest 
do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny 
z wymogami ochrony środowiska.  
5. Warunkiem przyjęcia odpadów jest okazanie się przez osobę dostarczającą 
odpady dokumentem potwierdzającym tożsamość.  
6. Podczas przyjęcia odpadów sporządzany jest dokument potwierdzający 
przekazanie odpadów, zawierający w szczególności:  
1) dane osobowe strony przekazującej odpady,  
2) adres nieruchomości, z której pochodzą odpady,  
3) kod, rodzaj i masę dostarczonych odpadów, 
4) datę dostarczenia odpadów,    
5) własnoręczne czytelne podpisy osoby dostarczającej oraz osoby przyjmującej 
odpady. 

§ 7 
Odpady na terenie Punktu są tymczasowo składowane w następujący sposób: 
 
Lp. Rodzaj odpadu Miejsce i sposób magazynowania 
1. Opakowania z papieru i tektury Wiata nr 1, pojemnik PE 1000 l 
2. Opakowania z tworzyw sztucznych Wiata nr 3, pojemnik PE 1000 l 
3. Opakowania z metali Wiata nr 3, pojemnik metalowy 1000 l 
4. Opakowania ze szkła Wiata nr 3, pojemnik PE 1000 l 
5. Zużyte opony Wiata nr 2, regały stalowo-drewniane 
6. Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów 
Wiata nr 2, kontener metalowy 7000 l 

7. Gruz ceglany Wiata nr 2, kontener metalowy 7000 l 
8. Odpady innych materiałów ceramicznych 

i elementów wyposażenia 
Wiata nr 2, kontener metalowy 7000 l 

9. Papier i tektura Wiata nr 3, pojemnik PE 1000 l 
10. Szkło Wiata nr 3, pojemnik PE 1000 l 
11. Odzież Wiata nr 1, pojemnik PE 1000 l 
12. Tekstylia Wiata nr 1, pojemnik PE 1000 l 
13. Rozpuszczalniki Wiata nr 3, szczelny pojemnik PE 100 l, 

otwarty pojemnik metalowy 10 l, regały 
metalowe z wannami wychwytowymi 

14. Kwasy Wiata nr 3, szczelny pojemnik PE 100 l, 
otwarty pojemnik metalowy 10 l, regały 



metalowe z wannami wychwytowymi 
15. Alkalia Wiata nr 3, szczelny pojemnik PE 100 l, 

otwarty pojemnik metalowy 10 l, regały 
metalowe z wannami wychwytowymi 

16. Odczynniki fotograficzne Wiata nr 3, szczelny pojemnik PE 100 l, 
otwarty pojemnik metalowy 10 l, regały 
metalowe z wannami wychwytowymi 

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

Wiata nr 3, szczelny pojemnik PE 100 l, 
otwarty pojemnik metalowy 10 l, regały 
metalowe z wannami wychwytowymi 

18. Lampy fluorescencyjne i inne odpady 
zawierające rtęć 

Wiata nr 3, metalowy pojemnik na świetlówki 
do 1,5 m 

19. Urządzenia zawierające freony Wiata nr 3, regały metalowe z wannami 
wychwytowymi 

20. Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 
01 25 

Wiata nr 3, szczelny pojemnik PE 100 l, 
otwarty pojemnik metalowy 10 l, regały 
metalowe z wannami wychwytowymi 

21. Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 
lepiszcze i żywice zawierające substancje 
niebezpieczne 

Wiata nr 3, szczelny pojemnik PE 100 l, 
otwarty pojemnik metalowy 10 l, regały 
metalowe z wannami wychwytowymi 

22. Detergenty zawierające substancje 
niebezpieczne 

Wiata nr 3, szczelny pojemnik PE 100 l, 
otwarty pojemnik metalowy 10 l, regały 
metalowe z wannami wychwytowymi 

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

Wiata nr 3, pojemnik PE 120 l 

24. Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione w 20 
01 21 i 20 01 23 zawierające 
niebezpieczne składniki 

Wiata nr 3, regały metalowe z wannami 
wychwytowymi 

25. Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione w 20 
01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

Wiata nr 3, regały metalowe z wannami 
wychwytowymi 

25. Tworzywa sztuczne Wiata nr 3, pojemnik PE 1000 l 
26. Metale Wiata nr 3, pojemnik metalowy 1000 l 
27. Odpady ulegające biodegradacji Wiata nr 1, pojemniki PE 120 l 
28.  Odpady wielkogabarytowe Wiata nr 2 
 



§ 8 
1. Odbioru odpadów z Punktu dokonuje firma wyłoniona w przetargu gminnym na 
transport i zagospodarowanie odpadów, na podstawie zgłoszenia GZGK. 
2. GZGK może przekazać odpady innym podmiotom prawnie umocowanym. 

 
§ 9 

 
1. Dostarczający odpady może wjechać pojazdem mechanicznym na teren Punktu 
oraz zaparkować wyłącznie po udzieleniu zgody i wskazówek obsługi Punku. 
2. Poruszając się pojazdem po terenie Punktu należy zachować kierunek 
przemieszczania się wynikający z oznaczeń oraz stosować się do ogólnych zasad 
ruchu drogowego.  
3. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Punktu jedynie pod opieką 
osoby dorosłej.  
4. Osoby przebywające na terenie Punktu obowiązane są do przestrzegania zaleceń 
obsługi, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów, sposobu 
poruszania się po terenie Punktu oraz zachowania wymogów bezpieczeństwa.  
5. Na terenie Punktu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz używania źródeł 
otwartego ognia. 

§ 10 
Dodatkowe informacje o pracy Punktu można uzyskać na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Zaleszany pod adresem: www.zaleszany.pl, Gminnym Zakładzie 
Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach z/s w Dzierdziówce oraz pod numerami 
telefonów: 605-828-115 lub 15 845 82 97. 
 


