
Załącznik nr 1 
do Zarządzeni Wójta Gminy Popielów 

nr 0050/600/2022 z dnia 13.01.2022 r. 

REGULAMIN 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Starych Siołkowicach  

Lokalizacja: ul. Piastowska 50, 46-083 Stare Siołkowice 

Prowadzony przez Gminę Popielów 

 

§ 1. 

Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych, zwany dalej „PSZOK”. 

§ 2. 

PSZOK czynny jest w poniedziałki w godzinach od 9:00 do 17:00, środy w godzinach od 8:00 do 16:00, 

w piątki od 8:00 do 12:00 oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 8:00 do 12:00. 

§ 3. 

1. PSZOK przyjmuje wyłącznie selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące od osób 

zamieszkujących na terenie Gminy Popielów i wnoszących na jej rzecz opłatę z tytułu 

zagospodarowania odpadami komunalnymi. 

2. Odpady będą przyjmowane tylko po okazaniu następujących dokumentów: 

 Dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Jeżeli obsługa PSZOK nie będzie mogła na podstawie okazanych dokumentów dokonać weryfikacji 

osoby oraz jej miejsca zamieszkania odmówi przyjęcia odpadów. 

3. PSZOK przyjmuje odpady selektywnie zebrane nieodpłatnie w ramach uiszczonej przez 

mieszkańców opłaty za zagospodarowanie odpadów, z limitami nieodpłatnego przyjęcia 

dla odpadów budowlanych. 

4. Odpady rozbiórkowe i budowlane zebrane selektywnie przyjmowane są nieodpłatnie w ramach 

uiszczanej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami w ilości do 500 kg na miesiąc 

na jedno gospodarstwo domowe, dla którego została złożona deklaracja o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

5. W przypadku dostarczenia odpadów budowlano-rozbiórkowych w ilości większej niż 500 kg, 

mieszkaniec otrzymuje dokument WZ na podstawie, którego jest wystawiona faktura do uiszczenia 

opłaty w wysokości określonej w cenniku obowiązującym na dany dzień, ponad ilość zwolnioną 

z opłaty.  

6. W przypadku dostarczenia przez mieszkańców gminy Popielów opon, pracownik PSZOK sporządza 

zestawienie, w którym wskazane jest: imię, nazwisko oraz adres nieruchomości z której pochodzą 

odpady. 



7. Osoby dostarczające odpady do PSZOK wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych 

przez administratora danych, którym jest Gmina Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów. Dane 

będą przetwarzane wyłącznie dla realizacji celów systemu zbiórki odpadów i mogą być 

udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu potwierdzenia miejsca zamieszkania osób 

przywożących odpady do PSZOK. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa jest równoznaczna 

z brakiem możliwości bezpłatnego przekazania odpadów. Każda osoba ma prawo dostępu do 

swoich danych oraz ich poprawienia. 

8. PSZOK przyjmuje odpady komunalne dostarczone samodzielnie. 

9. PSZOK nie przyjmuje odpadów wytworzonych w związku ze świadczeniem usług przez 

przedsiębiorców (odpady remontowo-budowlane) oraz odpadów z prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

10. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK. Przyjęcia odpadów dokonuje się 

po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów. 

11. W PSZOK przyjmowane są tylko i wyłącznie następujące posegregowane odpady: 

a) ODZIEŻ, TEKSTYLIA – stare ubrania, szmaty, 

b) PAPIER, TEKTURA, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE, 

c) TWORZYWA SZTUCZNE – folie, donice, baniaki, butelki, 

d) OPAKOWANIA zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, 

e) ODPADY BUDOWLANE – pochodzące z remontów i innych robót budowlanych 

wykonywanych we własnym zakresie (do 500 kg na miesiąc na jedno gospodarstwo 

domowe, dla którego została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Nadwyżka ponad limit płatna wg cennika) -cegły, kafelki, gruz, 

f) ODPADOWA PAPA, 

g) OPONY – do 4 szt. rocznie na nieruchomość zamieszkałą. Na PSZOK nie będą przyjmowane 

opony z pojazdów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (przedsiębiorcy i 

rolnicy). 

h) MATERIAŁY IZOLACYJNE – wełna, styropian, 

i) BIOODPADY- trwa, gałęzie o długości do 1,5 mb, 

j) SZKŁO – słoiki, butelki, 

k) AGD – pralki, lodówki, odkurzacze, 

l) RTV – telewizory, radia, odtwarzacze (kompletne – wraz z układami elektrotechnicznymi), 

m) ODPADY WIELKOGABARYTOWE – meble, krzesła, fotele, dywany, wykładziny 

n)  ŻARÓWKI, ŚWIETLOWKI, BATERIE, AKUMULATORY 

o) METALE – puszki, inne opakowania metalowe,  

p)  PRZETERMINOWANE LEKI I CHEMIKALIA, 

q) ODPADY NIEKWALIFIKUJĄCE SIĘ DO ODPADÓW MEDYCZNYCH powstałe w gospodarstwach 

domowych (igły, strzykawki) 

12. W PSZOK nie są przyjmowane: 

a) ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE, 

b) ODPADY ZAWIERAJĄCE AZBEST, 



c) OPONY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ I GOSPODARCZEJ, 

d) ODPADY PCV I PLEXY, 

e) CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ZDERZAKI, BŁOTNIKI, KLOSZE, LAMPY, 

f) IZOLACJE I OTULINY Z KABLI, 

g) ODPADY PO KISZONKACH, 

h) ODPADY W CIEKNĄCYCH OPAKOWANIACH (ODPADY WYMAGAJĄCE OPAKOWANIA 

PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE W SZCZELNYCH I NIECIEKNĄCYCH POJEMNIKACH, 

ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O RODZAJU ODPADÓW), 

i) ODPADY NIEOZNACZONE, BEZ MOŻLIWOŚCI WIARYGODNEJ IDENTYFIKACJI, 

j) NIEKOMPLETNY SPRZĘT RTV I AGD, 

k) INNE NIETYPOWE ODPADY (NP. PLASTIKOWE ZABAWKI Z METALOWYMI CZĘŚCIAMI). 

13. PSZOK ma prawo odmówić odbioru odpadów: 

a) których ilość wskazuje na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwa domowe, 

b) zanieczyszczonych innymi frakcjami odpadów, 

c) nieprawidłowo posegregowanych, 

d) niewłaściwie zabezpieczonych. 

§ 4. 

1. Odpady będą przyjmowane przez wykwalifikowanego pracownika zgodnie z wykazem odpadów 

określonych w §3 ust. 10. 

2. Rozładunek należy do przywożącego odpady, w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK. 

3. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych 

do zbierania w PSZOK określonych w §3 ust. 10 oraz ich czystości i składu. 

4. Odpady przyjęte do PSZOK zostają zważone na legalizowanej wadze znajdującej się 

na wyposażeniu PSZOK. 

5. Pracownik PSZOK odmówi przyjęcia odpadów niespełniających wymogów Regulaminu PSZOK, 

w szczególności: 

a) odpadów dostarczonych w sposób nieselektywny, 

b) odpadów niebędących odpadami komunalnymi, 

c) bioodpadów, które z uwagi na skład lub stan, nie nadają się do kompostowania. 

6. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich 

natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami ochrony 

środowiska. 

§ 5. 

1. Dostarczający odpady komunalne może wjechać pojazdem na teren PSZOK wyłącznie po udzieleniu 

zgody przez obsługę PSZOK oraz zaparkować w miejscu wskazanym przez obsługę PSZOK. 

2. Poruszając się pojazdem po terenie PSZOK należy zachować kierunek przemieszczania się 

wynikający z oznaczeń oraz stosować się do ogólnych zasad ruchu drogowego. 



3. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie PSZOK jedynie pod opieką osoby dorosłej. 

4. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, 

w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów, sposobu poruszania się po terenie PSZOK 

oraz zachowania wymogów bezpieczeństwa. 

5. Na terenie PSZOK obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz używania źródeł otwartego ognia. 

§ 6. 

1. Odpady komunalne pozostawiane w PSZOK będą magazynowane w odpowiednich kontenerach, 

pojemnikach lub pomieszczeniach. 

2. Zebrane odpady komunalne będą przekazywane podmiotowi, z którym Gmina Popielów ma 

podpisaną umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w PSZOK. 

§ 7. 

Wszelkich informacji o pracy PSZOK można uzyskać w Urzędzie Gminy w Popielowie – Referacie 

Budownictwa i ochrony środowiska, tel. 77 427 58 53 lub 77 427 58 58. 


