
 

 

UCHWAŁA NR XVII/96/2019 

RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA 

z dnia 27 listopada 2019 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy 

Ceków- Kolona 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 3 ust. 2 pkt 6 i art. 6r ust.3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) uchwala się co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Ceków- 

Kolonia, określający szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług  dotyczących przyjmowania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania  tych odpadów przez Punkt Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ceków – Kolonia 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  

Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Ceków-Kolonia 

(-) Józef Majewski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 13 grudnia 2019 r.

Poz. 10816



Załącznik do uchwały Nr XVII/96/2019 

Rady Gminy Ceków-Kolonia 

z dnia 27 listopada 2019 r. 

Regulamin funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Cekowie-Kolonii 

Lokalizacja punktu: Ceków-Kolonia 62-834 Ceków (przy oczyszczalni ścieków) 

§ 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 

prowadzonego przez Gminę Ceków-Kolonia zwanego w dalszej części „PSZOK”. 

§ 2. 1. PSZOK czynny jest w soboty w godzinach od 12.00 do 14.00 (z wyłączeniem dni które przypadają 

na dzień ustawowo wolny od pracy). 

2. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów do PSZOK może być okresowo wstrzymane. 

O wstrzymaniu przyjmowania odpadów prowadzący PSZOK poinformuje z przynajmniej 2 dniowym 

wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji na wjeździe do PSZOK oraz na stronie internetowej – 

www.cekow.pl 

§ 3. 1. PSZOK przyjmuje odpady nieodpłatnie. 

2. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne, wytworzone przez osoby zamieszkujące gospodarstwa 

domowe na terenie Gminy Ceków-Kolonia zgodnie z opisanymi zasadami w niniejszym Regulaminie, które 

widnieją w systemie zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Ceków-Kolonia. 

3. Na dostawcy odpadów do PSZOK spoczywa obowiązek udokumentowania prawa do nieodpłatnego 

przekazania odpadów poprzez przedstawienie dokumentu potwierdzającego dokonanie aktualnej opłaty na 

rzecz Gminy Ceków-Kolonia za odbiór odpadów komunalnych lub podpisania oświadczenia wg poniższego 

wzoru: 

 

„Ja niżej podpisany ................................................. zamieszkały w ...................................  oświadczam, że 

nie posiadam zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi względem Gminy 

Ceków-Kolonia.” 

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

data i podpis” 

 

§ 4. 1. PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów: 

·Szkło opakowaniowe, 

·Tworzywa sztuczne, 

·Papier i tektura, 

·Metale, 

·Opakowania wielomateriałowe, 

·Resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po 

nich, 

·Rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wybielania plam i opakowania po nich, 

·Zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach dezynsekcji i dezynfekcji, 

·Środki ochrony roślin i opakowania po nich, 

·Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki, 

·Zużyte pojemniki po tuszach i tonerach, 
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·Przeterminowane leki, 

·Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – kompletny tzn. bez wymontowanych silników, zasilaczy, 

sprężarek itp., 

·Zużyte baterie, 

·Akumulatory – pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym tj. z samochodów 

osobowych, motocykli, rowerów oraz inny pojazdów, itp., 3 szt. na nieruchomość/rok (w przypadku 

nieruchomości wielorodzinnej 3 szt. na mieszkanie/rok); 

·Meble i inne odpady wielkogabarytowe – wytworzone w gospodarstwie domowym tj. meble, materace, 

wózki dziecięce itp., 

·Zużyte opony – pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym tj. z samochodów 

osobowych, motocykli, rowerów, itp., 8 szt. na nieruchomość / rok (w przypadku nieruchomości 

wielorodzinnej 8 szt. na mieszkanie/rok); 

·Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów tj. papa, gruz ceglany i betonowy, 

materiały ceramiczne, drewno, usunięte fragmenty tynku, styropian z wyłączeniem: odpadów zawierających 

substancje niebezpieczne np. papy, eternitu, azbestu, smoły, asfaltu itp. 300 kg na rok (w przypadku 

nieruchomości wielolokalowej 300 kg na mieszkanie); które należy podzielić osobno na odpady z  z betonu 

i gruzu betonowego i ceglanego, odpady ceramiczne i elementy wyposażenia: sanitarne armatura itp., 

drewno: ościeżnice, drzwi, ramy okienne, parkiety, boazerie itp., szkło: szyby okienne, lustra, luksfery itp., 

tworzywa sztuczne: płytki PCV, instalacje PCV, panele ścienne, materiały izolacyjne, czysty styropian, 

papa 

2. Odpady płynne przyjmowane są wyłącznie w szczelnych pojemnikach, zawierających informację 

o rodzaju odpadu. 

3. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady zebrane selektywnie oraz dostarczone w sposób umożliwiający ich 

selektywne odebranie. 

4. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone we własnym zakresie przez 

właścicieli gospodarstw domowych, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających 

pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót. 

§ 5. 1. Prowadzący PSZOK jest zobowiązany zweryfikować dostarczone odpady uwzględniając: 

·kryterium selektywnej zbiórki zgodnie z § 4 niniejszego Regulaminu, 

·kryterium jakościowe i ilościowe odpadów komunalnych powstających w gospodarstwie domowym. 

2. Prowadzący PSZOK odmówi przyjęcia odpadów niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu, 

w szczególności: 

·odpadów zebranych nieselektywnie, 

·odpadów dostarczonych w sposób nieselektywny, 

·odpadów niebędących odpadami komunalnymi, tj. pochodzącymi od podmiotów świadczących usługi 

w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, 

konserwacji lub napraw, 

·odpadów opon pochodzących z działalności rolniczej, przemysłowej, 

·szyb oraz części samochodowych, 

·szkła zbrojonego i hartowanego, 

·wyroby zawierające azbest, 

·odpadów nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji lub nieodpowiednio 

nieoznaczonych (brak etykiet w przypadku odpadów niebezpiecznych). 

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

natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z wymogami przepisów ochrony 

środowiska. 
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§ 6. 1. Warunkiem przyjęcia odpadów jest okazanie się przez osobę dostarczającą odpady dokumentu 

potwierdzającego tożsamość i adres zamieszkania na terenie Gminy Ceków-Kolonia. 

2. Prowadzący PSZOK przyjmując odpady sporządza, w dwóch egzemplarzach, dokument potwierdzający 

dostarczenie odpadów, zawierający w szczególności: 

·imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady oraz osoby reprezentującej PSZOK, 

·adres nieruchomości z której pochodzą odpady, 

·rodzaj dostarczonych odpadów, 

·datę dostarczenia odpadów, 

·klauzulę: „Oświadczam, że dostarczone przeze mnie odpady zostały wytworzone we własnym zakresie 

przez osoby zamieszkujące wskazane wyżej gospodarstwo domowe i pochodzą z tego gospodarstwa 

domowego”, 

·własnoręczne czytelne podpisy osoby dostarczającej odpady oraz osoby reprezentującej PSZOK, 

·wzór dokumenty zastał zawarty w załączniku do niniejszego Regulaminu. 

§ 7. 1. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. 

2. Przywieziony odpady powinien być w takiej formie i ilości która umożliwi swobodne przeniesienie 

odpadu do urządzeń znajdujących się na terenie PSZOK przez dostarczającego odpad bez konieczności użycia 

specjalistycznego sprzętu. 

3. Dostarczający odpady może wjechać pojazdem na teren PSZOK wyłącznie po udzieleniu zgody przez 

obsługę PSZOK oraz zaparkować w miejscu wskazanym przez obsługę PSZOK. 

4. Prowadzący PSZOK nie wyjmuje odpadów z pojazdu, a jedynie wskazuje miejsce gdzie należy złożyć 

przywiezione odpady, tj. w którym pojemniku czy kontenerze je umieścić, to dostarczający ma obowiązek 

rozładowania odpadów i umieszczenia ich we wskazanym miejscu. 

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

6. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, 

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

zachowania wymogów bezpieczeństwa. 

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

§ 8. 1. Wszelkich informacji o pracy PSZOK można uzyskać: 

·u osoby prowadzącej PSZOK 

·pod numerem telefonu 62 76 31 012 

2. Każda zmiana Regulaminu będzie publikowana na 14 dni przed wejściem w życie. 

§ 9. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 4 – Poz. 10816



Załącznik nr 1 

 

 

„Ja niżej podpisany ................................................. zamieszkały w ................................ oświadczam, że 

dostarczone przeze mnie w dniu...........................do PSZOK w Cekowie-Kolonii odpady komunalne 

w postaci ..........................................................................................................pochodzą z terenu 

nieruchomości położonej w miejscowości ........................................... na terenie Gminy Ceków-Kolonia 

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

(data i podpis)” 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

 

 

„Ja niżej podpisany ................................................. zamieszkały w ...................................  oświadczam, że 

nie posiadam zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi względem Gminy 

Ceków-Kolonia 

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

data i podpis” 
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