
 Zarządzenie Nr 145/2021 

Wójta Gminy Bolesław 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

 

 

 

w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie 

Bolesław.  

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.). w zw. z art. 3 

ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888) oraz Uchwały   Nr XXI/152/2021 uchwały Rady Gminy 

Bolesław z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Bolesław zarządza się co następuje: 

 

§1. 

 

Wprowadzam Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie 

Bolesław w brzmieniu jak w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§2. 

 

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam pracownikowi wykonującemu zadania  

z zakresu gospodarki odpadami.  

 

§3. 

 

Z dniem 31.12.2021 r. traci moc  Zarządzenie nr 62/2021 Wójta Gminy Bolesław z dnia 31 

maja 2021 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

w Gminie Bolesław  

 

§4. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Nr 145/2021 Wójta 

Gminy Bolesław z dnia 30 grudnia 

2021 r. 
 

 

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w Gminie Bolesław 
 

§ 1. 

 

1. Regulamin określa zasady przyjmowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych 

przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Bolesław, zwany 

dalej „PSZOK”. 

2. Administratorem PSZOK jest  Gmina Bolesław, 33-220 Bolesław 68. 

3. Operatorem PSZOK-u jest Urząd Gminy w Bolesławiu,  33-220 Bolesław 68. 

4. PSZOK znajduje się na działce nr 13/1 położonej w Pawłowie (przy oczyszczalni ścieków).  

5. PSZOK jest czynny w każdy czwartek i piątek w godzinach od 12:00 do 18:00 za 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz  świąt. 

6. Poza godzinami pracy PSZOK odpady nie będą przyjmowane.  

 

§ 2. 

 

1. PSZOK w ramach opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadów komunalnych uiszczanej 

przez mieszkańców Gminy Bolesław przyjmuje nieodpłatnie odpady z terenów 

zamieszkałych Gminy Bolesław zgodnie z uchwalonym regulaminem utrzymania porządku  

i czystości na terenie gminy.  

2. Do PSZOK nie przyjmuje się zmieszanych odpadów komunalnych. 

3. Do PSZOK nie przyjmuje się żadnych odpadów powstających z tytułu prowadzenia 

działalności gospodarczej. 

4. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane z przeznaczeniem do 

unieszkodliwienia lub odzysku oraz właściwie zabezpieczone i nie mogą być zmieszane  

z innymi odpadami. Chemikalia wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie  

w szczelnych i niecieknących pojemnikach, zawierających dokładną informację o rodzaju 

odpadu. 

5. Odpady przed przyjęciem do PSZOK są sprawdzane przez pracownika Urzędu Gminy 

Bolesław. 

6. Przyjęte odpady gromadzone są selektywnie w specjalnie przeznaczonych do tego celu 

pojemnikach, kontenerach, bądź w wyznaczonych miejscach bezpiecznych dla zdrowia  

i życia ludzi oraz środowiska, 

7. Przyjęcie dostarczonych odpadów przez mieszkańców odbywa się po wcześniejszym 

okazaniu  dokumentu tożsamości oraz złożeniu pisemnego oświadczenia o objęciu systemem 

gospodarki odpadami na terenie Gminy Bolesław zgodnie z Załącznikiem nr 1 do 

Regulaminu, 

8. W przypadku dostarczenia odpadu przez inną osobę lub przedsiębiorcę dostarczającą odpad 

w imieniu mieszkańca należy mieć przy sobie oświadczenie zgodne z Załącznikiem nr 2 do 

Regulaminu.  

9. W PSZOK przyjmowane są następujące odpady pochodzące z gospodarstw domowych 

zlokalizowanych na terenie Gminy Bolesław: 



 
Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu Uwagi 

 
1. 

 
Papier i tektura oraz opakowania 

z papieru i tektury 
20 01 01 – Papier i tektura 

15 01 01 – Opakowania z papieru i 

tektury 

 

Wyselekcjonowane 

przyjmowane 

w workach bądź luzem 

 
2. 

 
Tworzywa sztuczne oraz 

opakowania 

z tworzyw sztucznych 

 

20 01 39 - Tworzywa sztuczne 

15 01 02 - Opakowania z tworzyw 

sztucznych 

 

Wyselekcjonowane 

przyjmowane 

w workach bądź luzem 

 
3. Opakowania wielomateriałowe 15 01 05 - Opakowania 

wielomateriałowe 

 

 

Wyselekcjonowane 

przyjmowane 

w workach bądź luzem 

 
4. Szkło oraz opakowania ze szkła 

 
20 01 02 - Szkło 

15 01 07 – Opakowania ze szkła 

 

 

Wyselekcjonowane 

przyjmowane 

w workach bądź luzem 

 
5. Zużyte opony 16 01 03 – Zużyte opony  

 

 

Opony z samochodów o 

DMC do  3,5t – luzem  

( w ilości maksymalnej 8 

szt. na rok z gospodarstwa 

domowego) 

6. Zużyte tonery drukarek domowych 

 
20 01 36 - zużyty sprzęt 

elektrycznego i elektronicznego ( w 

tym tonery) 

20 01 27 – Farby, tusze, farby 

drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne;  

- 20 01 28 – Farby, tusze, farby 

drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

inne niż wymienione w 20 01 27;  

Wyselekcjonowane 

przyjmowane 

w workach, 

opakowaniach bądź 

luzem 

 

7. 

 
Odpady betonu oraz gruz 

betonowy, 

gruz ceglany, innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia oraz zmieszane 

odpady z  budowy, remontu i 

demontażu 

 

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 01 07 – Zmieszane odpady 

betonu, gruzu ceglanego 

  

17 02 02 - Szkło (to odpady szkła 

płaskiego np. z okien, drzwi,  

elementów elewacyjnych) 

 

– 17 02 01 Drewno;  

- 17 02 03 – Tworzywa sztuczne;  
 

Pochodzące z drobnych 

remontów 

nieruchomości 

zamieszkałych 

objętych systemem 

gospodarowania 

odpadami, w ilości 

maksymalnej 0,5 m3 na 

rok od gospodarstwa 

domowego 

 

8.  Frakcja poniżej 10mm w tym 

popioły  

ex 20 01 99 – Inne niewymienione 

frakcje zbierane w sposób 

selektywny  

W workach lub 

opakowaniach 

 

9. Odzież i tekstylia 

 

 20 01 10 – Odzież z włókien 

naturalnych; 

Wyselekcjonowane 

przyjmowane 

w workach bądź luzem 



20 01 11 - Tekstylia 

 

 

10. 

 

Chemikalia i oleje 

 

20 01 13 – Rozpuszczalniki  

20 01 14 – Kwasy  

20 01 15 - Alkalia  

20 01 25 – Oleje i tłuszcze jadalne  

 

20 01 26 -  Oleje i tłuszcze inne niż 

wymienione w 20 01 25 

 20 01 27 – Farby, tusze, farby 

drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne  

 20 01 28 – 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  

 20 01 80 – Środki ochrony roślin 

inne niż wymienione w 20 01 19.  

Odpady płynne lub 

wymagające 

opakowań przyjmowane 

są wyłącznie w 

szczelnych, niecieknących 

pojemnikach, 

zawierających 

informację o rodzaju 

odpadu 

 

Odpady pochodzące 

wyłącznie z gospodarstw 

domowych 

 

 

11. Świetlówki i lampy fluorescencyjne - 20 01 21* – Lampy 

fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć;  

 

Wyselekcjonowane 

przyjmowane w workach 

bądź luzem, wyłącznie w 

całości, nie rozbite 

 

12. Przeterminowane lekarstwa 

 

20 01 31* – Leki cytotoksyczne 

(wykorzystywanymi w 

chemioterapii – metodzie 

systemowego leczenia nowotworów 

złośliwych)  

20 01 32– Leki inne niż 

wymienione w 20 01 31.  

Wyselekcjonowane 

przyjmowane 

w workach bądź luzem 

 

13. Baterie i akumulatory 

 

- 20 01 33* – Baterie i akumulatory  

 

Wyselekcjonowane 

przyjmowane 

w workach bądź luzem 

 

14. 

 

Zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne 

 

20 01 23 – Urządzenia zawierające 

freony (np. lodówki, zamrażarki 

itp..)  
20 01 35 – Zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 

zawierające niebezpieczne 

składniki ( w tym telewizory i 

monitory kineskopowe) 

20 01 36 – Zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 

20 01 35 (w tym zestawy 

komputerowe, drukarki, 

monitory  i telewizory płaskie, 

myszki, klawiatury) 

Przyjmowane luzem 

 

 

 

 

 

15. Odpady ulegające biodegradacji 

(np. odpady zielone) 

20 02 01 – Odpady ulegające 

biodegradacji  

 

Wyselekcjonowane 

przyjmowane 

w workach bądź luzem 

16. Odpady wielkogabarytowe  20 03 07 - Odpady Opróżnione z zawartości 



(Meble i inne odpady 

wielkogabarytowe)  

 

wielkogabarytowe  

 

 

oraz nie mogą zawierać 

innych odpadów 

 

 

10. Odpady rozbiórkowe i budowlane przyjmowane są z podziałem na: 

 odpady gruzu ceglanego, 

 odpady ceramiczne i elementy wyposażenia: sanitarne, armatura itp., 

 odpady betonu i gruzu betonowego, 

 szkło w tym szyby okienne, lustra, luksfery itp., 

 tworzywa sztuczne typu płytki PCV i instalacje, panele ścienne itp. 

 zmieszane odpady budowlane: betonowe z ceglanymi bez zanieczyszczeń np., kable , 

styropian,  itp 

11. Każdorazowe przyjęcie odpadów wymienionych w ust.9 w PSZOK zostanie 

zarejestrowane przez pracownika, a przekazującemu zostanie wystawiony dokument 

potwierdzający przyjęcie odpadu, stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, 

12. Dostarczone odpady przyjmowane są wyłącznie w sposób umożliwiający ich selektywne 

odbieranie zgodnie z ust. 9. 

13. Pracownik PSZOK odmawia przyjęcia odpadu w przypadku: 

 niepodania przez dostarczającego odpad miejsca pochodzenia, jeżeli stwierdzi, że 

odpad może pochodzić z działalności gospodarczej lub jej likwidacji oraz  

z nieruchomości położonych na terenie innej gminy, 

 niezidentyfikowania odpadu, niewiadomego pochodzenia lub niewiadomym składzie, 

 odpadu budowlanego i rozbiórkowego, zawierający azbest i inne odpady 

niebezpieczne, 

 opon z pojazdów ciężarowych, rolniczych, sprzętu budowlanego, urządzeń 

przemysłowych i innych części samochodowych (szyb, zderzaków samochodowych 

itp.). 

14. W przypadku odmowy przyjęcia przez pracownika PSZOK dostarczonych odpadów, 

zostanie sporządzony dokument potwierdzający odmowę przyjęcie odpadu, stanowiący 

Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu wraz z wykonaną dokumentacją fotograficzną. 

15. Osoby dostarczające selektywnie zebrane odpady do PSZOK są zobowiązane do 

samodzielnego umieszczania ich w oznakowanych pojemnikach lub kontenerach. Obsługa 

PSZOK nie dokonuje rozładunku dostarczonych odpadów, a jedynie wskazuje miejsce, gdzie 

należy złożyć przywieziony odpad. 

16. Na terenie PSZOK bieżąco prowadzony jest rejestr przyjmowanych odpadów 

komunalnych, zawierający informacje o rodzaju, kodzie, masie lub ilości odebranych 

odpadów, dacie ich dostarczenia.  

17. Korzystający z PSZOK zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania niniejszego 

Regulaminu, utrzymania należytego porządku i czystości na terenie PSZOK oraz zakazu 

palenia i używania źródeł otwartego ognia. 

 

§ 3.  

 

1. Regulamin jest dostępny na terenie PSZOK w Bolesławiu oraz na stronie internetowej 

www.boleslaw.com.pl 

2. Wszelkie informacje o pracy punktu można uzyskać na miejscu od pracownika PSZOK. 

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego przyjęcia w formie zarządzenia do 

odwołania  

http://www.boleslaw.com.pl/


Załącznik nr 1 

do Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych w Gminie Bolesław 

 

 

Oświadczenie 

 
Ja, niżej podpisany/a ............................................................................................................ 

zamieszkały/a w ........................................................nr budynku................................................. 

oświadczam, że jestem objęty/a systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy Bolesław oraz wniosłem/am opłatę z tytułu zagospodarowania odpadów. Dostarczone 

przeze mnie odpady w dniu dzisiejszym do PSZOK w Pawłowie pochodzą wyłącznie  

z terenu nieruchomości położonej na terenie Gminy Bolesław w miejscowości 

........................................................nr budynku................................................. 

 

 

 
Pawłów, dnia ............................................                           ................................................................. 

                       (czytelny podpis składającego oświadczenie) 

 

* niepotrzebne skreślić 
 

 

Klauzula informacyjna: 

Administratorem danych osobowych w związku z przyjęciem odpadów na PSZOK jest Urząd Gminy w Bolesławiu,   

33-220 Bolesław 68. Celem przetwarzania tych danych jest ewidencja pochodzenia odpadów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 2 

do Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych w Gminie Bolesław 

 

 

 

Oświadczenie 

 

 
Ja, niżej podpisany/a ............................................................................................................ 

zamieszkały/a w ........................................................nr budynku................................................. 

numer telefonu ................................................ 

oświadczam, że dostarczone w moim imieniu odpady komunalne za które została uiszczona 

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wytworzone na terenie Gminy 

Bolesław w miejscowości ……….....................................................nr …………………….... 

i przetransportowane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  

w Pawłowie  przez Pana/Panią...................................................................................................... 

pojazdem o numerze rejestracyjnym .................................................................................... . 

 

 

 

 

 

 

Pawłów, dnia ............................................                                  
(czytelny podpis składającego oświadczenie)              

................................................................. 
(czytelny podpis osoby transportującej odpad) 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
 

 

 

Klauzula informacyjna: 

Administratorem danych osobowych w związku z przyjęciem odpadów na PSZOK jest Urząd Gminy w Bolesławiu,   

33-220 Bolesław 68. Celem przetwarzania tych danych jest ewidencja pochodzenia odpadów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

do Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych w Gminie Bolesław 

 

DOKUMENT PRZYJĘCIA ODPADÓW 

 

 

Nr dokumentu: 

 

………………….. / PSZOK / 2…… 

 

Osoba przekazująca odpad/y 

 

 

Nazwisko i Imię:  

 

 

Adres nieruchomości, na której wytworzono 

odpad/y: 

 

 

Przekazany odpad/y 

 

Rodzaj odpadu/ów:  

 

 

 

 

 

 

Kod odpadu/ów:  

 

 

 

 

 

 

Masa przekazanego odpadu/ów [Mg] (ilość sztuk 

– jeśli jest możliwa do określenia): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi:  

 

 

Data, podpis i pieczątka przyjmującego 

odpad/y: 

 

Data i czytelny podpis przekazującego 

odpad/y: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 4 

do Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych w Gminie Bolesław 

 

 

DOKUMENT ODMOWY PRZYJĘCIA ODPADÓW 

 

 

Nr dokumentu: 

 

………………….. / PSZOK / 2…… 

 

Osoba przekazująca odpad/y 

 

 

Nazwisko i Imię:  

 

 

Adres nieruchomości, na której wytworzono 

odpad/y: 

 

 

Odpad/y nie przyjęte 

 

Rodzaj odpadu/ów:  

 

 

 

 

 

 

Kod odpadu/ów:  

 

 

 

 

 

 

Masa przekazanego odpadu/ów [Mg]  

(masa lub ilość sztuk jeśli jest możliwa do 

określenia): 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi:  

 

 

Data, podpis i pieczątka przyjmującego 

odpad/y: 

 

Data i czytelny podpis przekazującego 

odpad/y: 

 

 

 

 

 

 

 

 


