
ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2017
WÓJTA GMINY LIPIE

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Lipiu

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875) oraz uchwały Nr XXXVII/263/2017 Rady Gminy Lipie z dnia 15 września 2017 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Lipie
zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Lipiu 
w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Formularz przyjęcia odpadów komunalnych do PSZOK stanowi Załacznik Nr 2 do niniejszego 
Zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Ochrony Środowiska i Kanalizacji oraz 
Referentowi ds. Informatycznych Oczyszczalni Ścieków i Spraw Obronnych.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 0050.42.2013 Wójta Gminy Lipie z dnia 19 września 2013 r. 
w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
zlokalizowanego na terenie gminy Lipie.

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
  

 

Wójt Gminy Lipie

Bożena Wieloch
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Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 0050.82.2017 

Wójta Gminy Lipie 

z dnia 20 grudnia 2017 roku 

 

REGULAMIN  

PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH  

W LIPIU 

 

1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania  

Odpadów Komunalnych w Lipiu, zwanym dalej PSZOK 

2. PSZOK  prowadzony jest przez Gminę Lipie  

3. PSZOK na terenie gminy zlokalizowany jest przy ul. Ziołowej 10, 42-165 Lipie. 

4. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest: w poniedziałek od 7,30 - 

15,30 – piątek od 7,30 do 14,00. 

5. Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące 

z nieruchomości  zamieszkałych oraz sezonowo zamieszkałych z terenu Gminy Lipie. 

6. Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem. 

7. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik Urzędu Gminy Lipie obsługujący PSZOK. 

8. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem 

aktualnie przyjmowanych odpadów. 

9. Odpady przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie. 

10. PSZOK nie przyjmuje odpadów inne niż komunalne 

11. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego  

Regulaminu. 

§ 1 

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są segregowane odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Lipie posiadających podpisaną 

umowę(deklarację) z urzędem Gminy Lipie na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

oraz nie posiadających zaległości w płatności za powyższe zobowiązanie. 

§ 2 

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK: 

 

L.p Rodzaj odpadów Kod  odpadów 

1 Szkło 

20 01 02 – szkło 

15 01 07 – opakowania ze szkła 

17 02 02 – szyby okienne, drzwiowe 

2 Papier, tektura 20 01 01 – papier, tektura 
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3 Tworzywa sztuczne 

20 01 39- tworzywa sztuczne 

15 01 02- opakowania z tworzyw sztucznych oraz 

styropian opakowaniowy 

4 
Opakowania 

wielomateriałowe 
15 01 04- opakowania wielomateriałowe 

5 

Odpady ulegające 

biodegradacji, 

kuchenne, zielone 

20 01 08- odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji 

 

6 
Odpady 

wielkogabarytowe 
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe 

7 Metal 
15 01 04 - metale 

15 01 04 – opakowania z metali 

8 

Zużyte urządzenia 

elektryczne  

i elektroniczne 

20 01 35 – zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne składniki 

20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 i 20 01 35  

20 01 21* - lampy fluoroscencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć 

20 01 23* - urządzenia zawierające freony 

9 Chemikalia 

20 01 13* Rozpuszczalniki 

20 01 21* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 

2001 25 

20 01 27* - Farby, tusze farby drukarskie, kleje, 

lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 

20 01 29* - detergenty zawierające substancje 

niebezpieczne 

20 01 30- detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 

10 

Odpady budowlane i 

rozbiórkowe z 

drobnych remontów 

domowych 

17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów 

17 01 02 – gruz ceglany 

17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia 

17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 

07 09 03 

 

11 Zużyte opony 16 01 03 – zużyte opony 

12 Zużyte baterie  20 01 33 – baterie i akumulatory łącznie z bateriami i 
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i akumulatory akumulatorami oraz niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające baterie 

20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione 

w 20 01 33 

 

13 Tekstylia 20 01 11- tekstylia 

14 
Popiół i żużel 

paleniskowy 

20 03 99, 20 01 99– odpady komunalne nie 

wymienione w innych podgrupach 

 

§ 3 

Odpady wymienione w  pkt 10 czyli odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów domowych 

przyjmowane będą w ilości 500 kg na nieruchomość w ciągu jednego roku, odpady nie mogą być 

zmieszane z innymi materiałami niż wymienione w pkt 10. 

§4 

Dostarczony odpad budowlany musi być wcześniej zważony (do wglądu elektroniczny wydruk wagi) 

§ 5 

Odpady wymienione w § 2 gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, 

oznakowanych kontenerach lub pojemnikach, w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla 

zdrowia, ludzi i środowiska. 

§ 6 

Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone. Opakowania po 

substancjach niebezpiecznych płynnych ( farby, lakiery, chemikalia, środki ochrony roślin, smary, oleje 

itp.) winny być nieuszkodzone.  

§ 7 

Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednich kontenerach lub  

pojemnikach pod nadzorem obsługującego pracownika.    

§ 8 

Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku: 

a) stwierdzenia przez obsługującego pracownika , iż odpady dostarczone nie znajdują się  

w wykazie odpadów wymienionych w §2. 

b) stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach 

c) stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych 

§ 9 

Zebrane odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego organu na 

prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 

§ 10 

1. Obsługa PSZOK nie dokonuje rozładunku dostarczonych odpadów, jedynie wskazuje miejsce gdzie 

należy złożyć przywiezione odpady. 
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2. Pracownik PSZOK prowadzi ewidencję: rodzaju i ilości przyjmowanych odpadów oraz adresów 

nieruchomości, na których powstały odpady dostarczone do punktu. 

3. Na żądanie przekazującego odpady zostanie wystawiony dokument przyjęcia odpadów stanowiących 

załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

§ 11 

Na teren PSZOK nie będą przyjmowane odpady inne niż wymienione § 2 niniejszego Regulaminu. 

§12 

Wszelkich informacji o zasadach funkcjonowania PSZOK udziela na miejscu obsługujący pracownik, lub 

dział ochrony środowiska Urzędu Gminy Lipie  nr tel. 34/318 80 32-35  wewn 39. 

§ 13 

Obowiązuje zakaz przywożenia do PSZOK odpadów z działalności gospodarczej w stosunku do których 

stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.  

§ 14 

Osoby fizyczne dostarczając odpady do PSZOK na podstawie art.23 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie 

danych osobowych ( tj. Dz.U.2002r nr 101 poz 926 z późn. zm.) wyrażają zgodę na przetwarzanie ich 

danych osobowych(zakres: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, rodzaj i numer dowodu 

osobistego) przez administratora danych, którym jest Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, 42-165 

Lipie. Dane będą przetwarzane wyłącznie do realizacji celów systemu zbiórki odpadów od mieszkańców 

i mogą być udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu potwierdzenia miejsca zamieszkania osób 

przywożących odpady do PSZOK. Dane przekazywane są na czas realizacji zbiórki odpadów. Podanie 

danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa podania jest równoznaczna z brakiem możliwości  

przekazania odpadów. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych i ich przetwarzania. 

§ 15 

Regulamin Nr 0050.42.2013 z dnia  19 września 2013 r.  traci moc z dniem 31 grudnia 2017 r.   

§ 16 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01 stycznia.2018 r. 
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Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr 0050.82.2017 

Wójta Gminy Lipie 

z dnia 20 grudnia 2017 roku 

 

FORMULARZ   PRZYJĘCIA   ODPADÓW   KOMUNALNYCH    DO   PSZOK   nr  ………………… 

w   Lipiu, ul. Ziołowa 10 
 

PRZEKAZUJĄCY ODPADY/ZARZĄDZAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ /   
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 
ADRES NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓRYCH POCHODZĄ ODPADY   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

l.p                  Odpady odbierane w PSZOK Kod odpadów 
 Szacunkowa 
Ilość odpadów 
          kg 

1 Szkło 

20 01 02  - szkło  

15 01 07 – opakowania ze szkła  

17 02 02 – szyby okienne, drzwiowe  

2 Papier, tektura 20 01 01 – papier, tektura  

3 Tworzywa sztuczne 
20 01 39- - tworzywa sztuczne  

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych oraz styropian  

4 Opakowania wielomateriałowe 15 01 04 – opakowania wielomateriałowe  

5 Odpady ulegające biodegradacji, kuchenne, zielone 
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji  

20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji  

6 Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe  

7 Metal 
15 01 04 – metale  

15 01 04 – opakowania z metali  

8 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

20 01 35 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 
niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 
niebezpieczne składniki 

 

20 01 21* lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające 
rtęć 

 

20 01 23* - urządzenia zawierające freony  

9 Chemikalia 

20 01 13* - Rozpuszczalniki  

20 01 21* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25  

20 01 27* - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 
żywice inne niż wymienione w 20 01 27 

 

20 01 29* - detergenty zawierające substancje niebezpieczne  

20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29  

10 
Odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych 
remontów domowych 

17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 
remontów 

 

17 01 02 – gruz ceglany  

17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia 

 

17 09 04 – zmieszane odpady z budowy wymienione w 17 09 
01, 17 09 02 i 17 09 03 

 

11 Zużyte opony 16 01 03 – zużyte opony  

12 Zużyte baterie i akumulatory 
20 01 33 – baterie i akumulatory łącznie z bateriami i 
akumulatorami oraz niesortowane baterie i akumulatory 
zawierające baterie 

 

  
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 
33 

 

13 Tekstylia 20 01 11 - tekstylia  

14 Popiół i żużel paleniskowy 20 03 99, 20 01 99   

   Podpis  przyjmującego                                                     Data                                                                                     Podpis przekazującego 
 
………………………………………………………                    ………………………………………………….                              ……………………………………………………………………     
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