
 

 

UCHWAŁA NR X/74/15 

RADY GMINY BOLESŁAWIEC 

z dnia 16 grudnia 2015 r. 

w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Bolesławiec 

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z 2015 r. poz. 87, 122, 1593, 1688), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 

§ 1. Ustala się regulamin korzystania z gminnego obiektu - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych położonego w Łące 2P, 59-700 Bolesławiec, zgodnie z załącznikiem. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszeni W Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.   

Przewodniczący Rady Gminy: 

B. Uziej

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 grudnia 2015 r.

Poz. 6007



Załącznik do uchwały nr X/74/15 Rady  

Gminy Bolesławiec z dnia 16 grudnia 2015 r. 

 

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

W ŁĄCE 2P, 59-700 BOLESŁAWIEC 

1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwany dalej PSZOK, czynny jest we wtorki, 

czwartki i soboty w godzinach od 10:00-18:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

2. W PSZOK przyjmowane będą odpady od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bolesławiec. 

3. Rodzaje odpadów, które bezpośrednio mogą dostarczać właściciele nieruchomości do PSZOK zawiera 

poniższa tabela: 

LP Rodzaj odpadu Opis 

1 Odpady z tworzyw 

sztucznych 

Folie ogrodnicze bez zanieczyszczeń 

2 Opakowania z papieru 

i tektury 

Papier gazetowy, książki, kartony, papier opakowaniowy, pudełka itp. 

3 Opakowania z tworzyw 

sztucznych 

Butelki po napojach typu pet - wszystkie kolory. Opakowania m. in. po 

chemii gospodarczej (po szamponach, płynach do zmywania itp.) i inne 

elementy z tworzyw sztucznych z materiałów przydatnych do recyklingu 

4 Tworzywa sztuczne Opakowania ze styropianu, styropian bez zanieczyszczeń 

5 Opakowania z drewna Skrzynki, opakowania po produktach roślinnych itp. 

6 Złom metali żelaznych 

i nieżelaznych 

Złom metali żelaznych, puszki po konserwach, nakrętki od słoików, 

puszki aluminiowe po napojach oraz inne opakowania aluminiowe, złom 

metali nieżelaznych itp. 

7 Opakowania 

wielomateriałowe 

Opakowania wielomateriałowe po napojach, sokach, mleku 

itp.(tetrapack) 

8 Opakowania ze szkła Opakowania szklane takie jak słoiki, butelki itp. 

9 Odzież i tekstylia Zużyta odzież, opakowania z tekstyliów 

10 Zużyte opony Opony z samochodów i maszyn rolniczych 

11 Gruz budowlany Gruz ceglany, gruz betonowy, kafelki, ceramika budowlana itp. 

12 Zmieszane odpady 

budowlane 

Odpady budowlane i remontowe zanieczyszczone materiałami 

izolacyjnymi 

13 Drewno Stolarka budowlana 

14 Szkło Szkło okienne 

15 Tworzywa sztuczne Poremontowe i budowlane tworzywa sztuczne 

16 Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji 

Płyty CD, DVD, kasety magnetofonowe i VHS itp 

17 Zużyty Sprzęt Elektryczny 

i Elektroniczny 

Kompletny, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny taki jak radia, 

telewizory, komputery, lodówki itp. 

18 Baterie małogabarytowe Baterie i akumulatory małogabarytowe powszechnie stosowane 

w artykułach gospodarstwa domowego (zabawki, piloty, latarki, zegarki, 

telefony itp.) 

19 Odpady niebezpieczne Środki ochrony roślin i opakowania po nich, Rozpuszczalniki, Kwasy, 

Alkalia, Odczynniki fotograficzne, Świetlówki, Termometry, Oleje 

i tłuszcze jadalne, Oleje silnikowe i hydrauliczne oraz opakowania po 

nich, Farby, Tusze, Lepiszcze, Detergenty, Drewno zawierające 

substancje niebezpieczne 

20 Leki Przeterminowane lekarstwa 

21 Odpady ulegające 

biodegradacji 

Gałęzie, liście, trawa, drewno 

22 Gleba i ziemia w tym Gleba i ziemia bez zanieczyszczeń 
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kamienie 

23 Odpady wielkogabarytowe Meble, kanapy itp. 

4. Pracownik obsługi PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu niesegregowanego (zmieszanego), 

niezgodnego z listą przyjmowanych odpadów lub jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby 

zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi. 

5. Do PSZOK przyjmowane będą odpady pochodzące od właścicieli nieruchomości, w przypadku, gdy 

mieszkaniec dostarczy duże ilości jednego rodzaju odpadów i zaistnieje podejrzenie, że pochodzą one 

z przemysłu, handlu, itp. Pracownik obsługi PSZOK może odmówić przyjęcia tych odpadów. 

6. Dostarczający odpady ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscu i w sposób wskazany 

przez znaki informacyjne oraz pracownika PSZOK. 

7. Osoby dostarczające odpady są zobowiązane bezwzględnie do przestrzegania poleceń i wskazówek 

pracowników obsługujących PSZOK. 

8. Osoby dostarczające odpady winny udokumentować swoje miejsce zamieszkania; brak 

udokumentowania miejsca zamieszkania stanowi podstawę do odmowy przyjęcia odpadów. 

9. Na terenie PSZOK obowiązuje: 

- bezwzględny zakaz palenia tytoniu, 

- przestrzegania zasad ruchu drogowego oraz zasad BHP i PPOŻ. 
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