
 

REGULAMIN 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bielawie, ul. Komunalna 1 

 

 Regulamin określa zasady postępowania na terenie Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych w Bielawie ul. Komunalna 1 (zwanego dalej Punktem) w zakresie 

przyjmowania, rozładunku i załadunku odpadów, ruchu pojazdów i pieszych, prowadzenia 

ewidencji dostarczanych odpadów, odbioru odpadów oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

I. Informacje ogólne. 

1. Zarządzającym punktem jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą  

w Kiełczowie przy ul. Wilczyckiej 14. 

2. Punkt jest czynny w sobotę: 

 w godzinach 9.00-15.00  

 w szczególnych przypadkach w innych godzinach - po uprzednim uzgodnieniu z 

zarządzającym Punktem. 

3. Rodzaje odpadów, które przyjmuje Punkt:  

3.1. Odpady inne niż niebezpieczne 

a) papier i tektura; 

b) tworzywa sztuczne; 

c) opakowania wielomateriałowe; 

d) szkło; 

e) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone (skoszona trawa, liście, 

drobne gałęzie); 

f) przeterminowane leki; 

g) zużyty sprzęt elektryczne i elektroniczny; 

h) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

i) zużyte opony pochodzące z gospodarstw domowych (np. opony od 

samochodów osobowych, motorowerów, motocykli, rowerów, wózków itp. w 

ilości do 8 szt. rocznie na rok kalendarzowy); 

j) odpady budowlane i rozbiórkowe (pochodzące z gospodarstw domowych). 

Szczegółowy wykaz odpadów innych niż niebezpieczne przyjmowanych do Punktu 

stanowi Załącznik 1A do Regulaminu. 

3.2. Odpady niebezpieczne 



a) chemikalia, detergenty, środki ochrony roślin (wraz z opakowaniami); 

b) opakowania zanieczyszczone substancjami toksycznymi, opakowania po 

aerozolach; 

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawierający niebezpieczne 

substancje (tonery z drukarek, telewizory kineskopowe, jarzeniówki itp.); 

d) zużyte baterie i akumulatory. 

Szczegółowy wykaz odpadów niebezpiecznych przyjmowanych do Punktu stanowi 

Załącznik 1B do Regulaminu. 

3.3. Punkt nie przyjmuje: 

a) tekstyliów (ubrań, opakowań z tkanin, zużytego czyściwa tekstylnego); 

b) opon od samochodów ciężarowych i ciągników rolniczych; 

c) odpadów budowalnych pochodzących z działalności gospodarczych; 

d) części samochodowych; 

e) złomu. 

4. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, 

ich zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, 

zabezpieczenia, itp. 

5. Do Punktu przyjmowane będą odpady od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

oraz nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Długołęka zwanych dalej 

„dostarczającymi odpady”. 

6. Odpady komunalne przyjmowane są do Punktu w ramach uiszczonej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

7. Dostarczający odpady ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscu  

i w sposób wskazany przez znaki informacyjne oraz obsługę Punktu. 

8. Pracownik Punktu ma prawo odmówić przyjęcia odpadów: 

 niesegregowanych (zmieszanych),  

 niezgodnych z listą przyjmowanych odpadów 

 jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub 

życiu ludzi. 

 gdy odpady toksyczne np. środki ochrony roślin dostarczane są w opakowaniach  

uszkodzonych lub przeznaczonych do innych celów. 

 gdy dostarczający odpady nie figuruje w bazie danych osób uprawnionych do 

oddawania odpadów do Punktu. 



9. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w 

przypadku: 

 stwierdzenia przez pracownika Punktu, iż odpady dostarczone nie znajdują się w 

wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych, 

 stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach, 

 stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych. 

10. Dostarczający odpady do Punktu mogą poruszać się tylko po wyznaczonej części 

terenu, zgodnie z oznakowaniem. 

11. Odpady mogą być dostarczane wyłącznie pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej 

do 3,5 tony. 

12. Dostarczający odpady jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania poleceń  

i wskazówek pracowników obsługujących Punkt. 

13. Obowiązek potwierdzenia swoich danych osobowych spoczywa na dostarczającym. 

14. Na terenie Punktu obowiązuje: 

 bezwzględny zakaz palenia tytoniu, 

 przestrzeganie zasad ruchu drogowego, zasad BHP i PPOŻ oraz zasad niniejszego 

regulaminu. 

 

II. Ruch pojazdów i pieszych na terenie stacji. 

1. Dopuszczalna prędkość pojazdów poruszających się na terenie Punktu wynosi  

10 km/godz. 

2. Pojazdy po przekroczeniu bramy wjazdowej winny poruszać się po pasach ruchu 

oznaczonych znakami pionowymi i poziomymi. 

3. Na terenie Punktu mogą przebywać wyłącznie: 

 obsługa Punktu, 

 osoby dostarczające odpady, 

4. Odpad do punktu mogą dostarczać wyłącznie osoby pełnoletnie lub nieletnie pod opieką 

rodzica lub opiekuna. 

5. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osoby nieletniej przebywającej na terenie Punktu,  

w szczególności przestrzeganiu regulaminu spoczywa na rodzicu/opiekunie dziecka. 

6. Zabrania się przebywania na terenie punktu dzieciom poniżej 6 roku życia.  



7. Osoba wykonująca rozładunek odpadów odpowiada za posiadanie środków ochrony 

indywidualnej zapewniających bezpieczny rozładunek odpadów i transport do miejsca 

przeznaczenia wskazanego przez pracownika Punktu.   

8. Ruch pieszych po terenie Punktu jest ograniczony do niezbędnego minimum, w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa znajdujących się tam osób. Poruszanie się dostawcy 

odpadów po terenie Punktu dozwolone jest wyłącznie pod nadzorem pracownika punktu i 

zgodnie z jego poleceniami. 

 

III. Przyjmowanie odpadów do Punktu, dokumentowanie ich odbioru. 

1. W celu przyjęcia odpadów oraz rozliczenia ich masy, każdy pojazd poddawany jest 

ważeniu przy użyciu wagi samochodowej. Cała procedura ważenia odbywa się bez 

wychodzenia z pojazdu zarówno kierowcy jak i pozostałych osób. 

2. Do ewidencji odpadów budowlanych i rozbiórkowych używa się wagi samochodowej 

najazdowej. 

3. Pojazd dostarczający odpady budowlane i rozbiórkowe ważony jest przy wjeździe oraz 

przy wyjeździe z Punktu. Wagę odpadu stanowi różnica pomiędzy wagą pojazdu podczas 

wjazdu a wagą pojazdu podczas wyjazdu z Punktu.  

4. Przed wjazdem pojazdu na wagę obsługa Punktu sprawdza w bazie danych czy dostawca 

jest uprawniony do oddania odpadów do Punktu.  

5. Obsługa Punktu odmówi przyjęcia odpadów od dostawcy, który nie figuruje w bazie 

danych. 

6. Przyjęcie odpadów jest możliwe na podstawie okazania potwierdzenia uiszczenia bieżącej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie papierowej (wydruk 

operacji, blankiet) lub w formie elektronicznej (na telefonie, tablecie itp.). 

7. Wjazd pojazdu na wagę powinien odbyć się z zachowaniem dopuszczalnej prędkości i bez 

nagłych hamowań – w przypadku wątpliwości lub trudności, w tym zakresie o pomoc 

należy poprosić obsługę Punktu. Pojazd należy ustawiać na wagach w taki sposób, aby 

jego koła jezdne znajdowały się na płycie wagi. W przypadku gdy umiejscowienie 

pojazdu na wadze będzie odbiegać od wyżej wskazanego, należy dokonać korekty 

ustawienia pojazdu. 

8. Podczas ważenia dokonuje się wpisu: 

 daty ważenia 

 danych osobowych dostawcy (imię i nazwisko oraz adres zamieszkania) oraz nr rej. 

pojazdu 



 nazwy i kodu dostarczanego odpadu, 

 informacji o miejscu pochodzenia dostarczanego odpadu (jeśli jest inne od miejsca 

zamieszkania dostawcy), 

9. Po dokonaniu ważenia pojazd udaje się w kierunku kontenerów w celu rozładunku 

dostarczonych odpadów. 

10. Dostarczone odpady rozładowywane są przez dostarczającego do odpowiednich 

kontenerów, oznaczonych kodem odpadu. Podczas rozładunku, obsługa Punktu sprawdza 

czy rodzaj dostarczonego odpadu jest zgodny z rodzajem odpadu zadeklarowanego przez 

kierowcę pojazdu podczas ważenia. 

11. Po rozładunku odpadów pojazd ponownie udaje się na wagę. 

12. Przyjmujący odpady pracownik Punktu na żądanie dostarczającego odpad potwierdzi 

odbiór odpadu na przygotowanej przez dostarczającego zgodnie z obowiązującym 

wzorem karcie przekazania odpadu. 

13. Odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 300 kg rocznie z gospodarstwa domowego 

będą dostarczane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Za 

dostarczony odpady budowlane i rozbiórkowe ilości powyżej 300 kg pobierane będą 

opłaty według cennika opłat przyjętego zarządzeniem Wójta Gminy Długołęka. 

14. Obecna opłata za odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi 40 zł/tonę i 

uiszczana jest gotówką  po przyjęciu odpadów. 

15. Wszystkie rachunki wystawiane są na koniec miesiąca kalendarzowego. Rachunek 

wysyłany jest na każdorazowe żądanie dostarczającego odpady na wskazany przez niego 

adres. Żądanie otrzymania rachunku należy zgłosić obsłudze Punktu lub telefonicznie pod 

nr 71/398-80-36 wew. 132. 

16. Wszystkie rachunki archiwizowane są w siedzibie zarządzającego Punktem, tj. w 

Kiełczowie (55-093), przy ul. Wilczyckiej 14. 

IV. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. 

1. Funkcjonowanie stacji może stwarzać zagrożenia: 

 powodowane ruchem pojazdów i pieszych na terenie Punktu, rozładunkiem i załadunkiem 

odpadów,  

 niebezpiecznymi czynnikami biologicznymi i chemicznymi mogącymi występować  

w związku z rozładunkiem i załadunkiem odpadów, 

 możliwością powstania pożaru zbieranych odpadów. 

2. W wyniku tych zagrożeń mogą wystąpić wypadki: 



 potrącenia, przygniecenia przez poruszające się pojazdy, 

 uderzenia, przygniecenia przez spadające odpady podczas ich rozładunku i załadunku, 

 urazy związane z poślizgnięciem się na rozrzuconych odpadach, 

 urazy szkieletowo - mięśniowe spowodowane nieodpowiednim podnoszeniem ciężarów, 

 zarażenia i zakażenia niebezpiecznymi czynnikami biologicznymi, 

 zatrucia gazami powstającymi wyniku palenia się odpadów i/lub elementów wyposażenia 

lub konstrukcji obiektów Punktu, rozszczelnienia opakowań lub uszkodzenia odpadów 

zawierających niebezpieczne substancje chemiczne. 

3. W celu przeciwdziałania tym zagrożeniom należy przestrzegać niżej określonych zasad: 

 bezwzględnie przestrzegać ustaleń przedstawionych niniejszego regulaminu  

(w szczególności w zakresie ograniczenia prędkości poruszania się pojazdów i zasad 

poruszania się pieszych po terenie Punktu), 

 bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów i używania otwartego ognia.  

 osoby zatrudnione na terenie Punktu zobowiązane są stosować przydzielone obuwie  

i odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej, w szczególności: kamizelki 

ostrzegawcze (koloru żółtego lub pomarańczowego), buty robocze anty-przebiciowe  

z usztywnionym noskiem, kask. Ponadto w przypadku możliwego kontaktu z odpadami 

toksycznymi, żrącymi rękawice kwaso i zasado odporne, ubranie kwaso- zasado odporne, 

fartuch przedni gumowy, przyłbicę ochronną twarzy lub szczelne gogle, półmaskę 

przeciwgazową. 

 przed przystąpieniem do spożywania posiłków na terenie stacji należy bezwzględnie 

umyć ręce, twarz, a w przypadku większych zabrudzeń lub kontaktu z czynnikami 

toksycznymi kąpiel pod natryskiem. 

 wszelkie rany ciała powstałe na terenie stacji winny być niezwłocznie zdezynfekowane  

i opatrzone. W przypadku poważniejszych urazów niezbędna jest konsultacja z lekarzem, 



Załącznik 1A do Regulaminu  

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bielawie 45 

 

Wykaz odpadów innych niż niebezpieczne przyjmowanych do  

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

Lp. Nazwa odpadu Kod 

1. Zużyte opony 16 01 03 

2. Tworzywa sztuczne 16 01 19 

3. Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01 

4. 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpady materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 
17 01 07 

5. Szkło 17 02 02 

6. Odpadowa papa 17 03 80 

7. Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 17 06 04 

8. 
Inne  odpady z budowy, remontów i demontażu i inne niż wymienione w 

17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 
17 09 04 

9. Papier i tektura 20 01 01 

10. Szkło 20 01 02 

11. Odpady kuchenne ulęgające biodegradacji ** 20 01 08 

12. 
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż 

wymienione w 20 01 27 
20 01 28 

13. Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 20 01 30 

14. Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 20 01 34 

15. 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w  20 

01 21, 20 01 23 i 20 01 35 
20 01 36 

16. Tworzywa sztuczne 20 01 39 

17. Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 20 01 80 

18. Odpady ulegające biodegradacji ** 20 02 01 

19. Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 

 

** odpady odbierane poza okresem wegetacyjnym, tj. od 01.11 do 29.04 



Załącznik 1B do Regulaminu  
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Wykaz odpadów niebezpiecznych przyjmowanych do  

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

Lp. Nazwa odpadu Kod 

1. 
Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i 

toksyczne np. herbicydy, insektycydy) 
20 01 19* 

2. Urządzenia zawierające freony 20 01 23* 

3. Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 20 01 26* 

4. 
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające 

substancje niebezpieczne 
20 01 27* 

5. Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 20 01 29* 

6. 

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi 

w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowalne baterie i 

akumulatory zawierające te baterie 

20 01 33* 

7. 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w  

20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 
20 01 35* 

 

  

 


