
Regulamin 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

I. Postanowienia ogólne.

1. Regulamin  określa  zasady  funkcjonowania  Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów 
Komunalnych  (PSZOK),  zlokalizowanego  przy  ul.  Centralnego  Okręgu  Przemysłowego  38  
w Stalowej Woli, tel. (15) 810 93 30 wew.32

2. Każdy  korzystający  z  PSZOK  zobowiązany  jest  do  zapoznania  się  i  bezwzględnego 
przestrzegania niniejszego Regulaminu.

II. Definicje.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

3. Odpadach  komunalnych -  rozumie  się  przez  to  odpady  powstające  w  gospodarstwach 
domowych,  z  wyłączeniem  pojazdów  wycofanych  z  eksploatacji,  a  także  odpady 
niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które 
ze  względu  na  swój  charakter  lub  skład  są  podobne  do  odpadów  powstających  
w gospodarstwach domowych.

4. Odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi 
tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.

5. Odzysku - rozumie się przez to jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby 
odpady  służyły  użytecznemu  zastosowaniu  przez  zastąpienie  innych  materiałów,  które  
w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub  w wyniku którego 
odpady  są  przygotowywane do  spełnienia  takiej  funkcji  w  danym zakładzie  lub  ogólnie  
w gospodarce.

6.  Recyklingu -  rozumie  się  przez  to  odzysk,  w  ramach,  którego  odpady  są  ponownie  
przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub 
innych  celach;  obejmuje  to  ponowne  przetwarzanie  materiału  organicznego  (recykling 
organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które 
mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk. 

7. Odpadach wielkogabarytowych - wszelkiego rodzaju odpady powstające w gospodarstwach 
domowych, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na  
pozostałe śmieci np. stare meble, płyty z drewna, deski, drewniane ramy okienne ( bez ZSEE).

8. Odpadach  budowlanych  -  to  przede  wszystkim odpady  obojętne  pochodzące  z  rozbiórki  
obiektów, jak np. gruz ceglany, materiały ceramiczne, beton, panele i elementy gipsowe oraz 
odpady z budowy nowych budynków.
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9. Odpadach  niebezpiecznych  –  oznaczają  odpady  wykazujące  co  najmniej  jedną  spośród 
właściwości  niebezpiecznych.  Właściwości  powodujące,  że  odpady  są  odpadami 
niebezpiecznymi, określa załącznik nr 3 Ustawy o odpadach.

10. Olejach  odpadowych –  rozumie  się przez  to wszelkie  mineralne lub  syntetyczne oleje 
smarowe  lub  przemysłowe,  które  przestały  się  nadawać  do  użytku,  do  jakiego  były 
pierwotnie  przeznaczone,  w szczególności  zużyte  oleje  z  silników spalinowych  i  oleje 
przekładniowe, oleje smarowe, oleje turbinowe oraz oleje hydrauliczne.

11. PCB –  rozumie  się  przez  to  polichlorowane  bifenyle,  polichlorowane  trifenyle, 
monometylotetrachlorodifenylometan,  monome  -  tylodichlorodifenylometan, 
monometylodibromodifenylometan  oraz  mieszaniny  zawierające  jakąkolwiek  z  tych 
substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie.

12. Przedsiębiorcach  –  w rozumieniu  Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.  o swobodzie działalności  
gospodarczej jest  to  osoba  fizyczna,  osoba  prawna  i  jednostka  organizacyjna  niebędąca 
osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym 
imieniu działalność gospodarczą.
Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej 
przez nich działalności gospodarczej.

1. Zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) – odpady niebezpieczne i inne niż 
niebezpieczne  zużytego  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego,  w  rozumieniu  ustawy  
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 

III. Zasady funkcjonowania PSZOK.

1. PSZOK  przeznaczony  jest  do  obsługi  Mieszkańców  Gminy  Stalowa  Wola  oraz 
Przedsiębiorców. 

2. PSZOK znajduje się przy ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli.
3. PSZOK  czynny  jest  od  wtorku  do  piątku  w godzinach  od  1000 do  1800 oraz  w  soboty  

w godzinach 800 do 1600.
4. Odpowiedzialnym za organizację i eksploatację PSZOK jest Miejski Zakład Komunalny Spółka 

z o.o.
5. PSZOK przeznaczony jest do zbierania odpadów powstających w gospodarstwach domowych 

oraz w przedsiębiorstwach. 
6. Główny cel funkcjonowania PSZOK to:

 ograniczenie  ilości  odpadów  kierowanych  na  składowisko  poprzez  wzrost  ilości 
odzyskiwanych odpadów wysegregowanych „u źródła”,

 usprawnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów,
 wydzielanie  odpadów  niebezpiecznych,  ze  strumienia  komunalnych  odpadów 

zmieszanych,
 wzrost możliwości odbioru większej ilości odpadów zielonych,
 ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
 ochrona środowiska naturalnego,
 poprawa jakości świadczonych usług komunalnych.
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IV. Wymagania w zakresie przyjmowania odpadów.
1. W PSZOK przyjmowane będą odpady, których rodzaje zostały przedstawione w cenniku 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. W PSZOK odpady przyjmowane są bezpłatnie od osób fizycznych. 
3. Przedsiębiorca dostarczający  odpady  do  PSZOK  wnosi  za  ich  przyjęcie  odpowiednią 

opłatę według obowiązującego cennika.
4. Pracownik  PSZOK  wystawia  Przedsiębiorcy  kartę  przekazania  odpadu  zgodną  

z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wzoru dokumentów  
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Wzór karty przekazania odpadów stanowi 
załącznik nr 2 do Regulaminu.

5. Odpady  do  PSZOK  przyjmowane  są  przez  uprawnionego  pracownika,  który  po 
oględzinach dostarczonych odpadów decyduje o możliwości ich przyjęcia.

6. Do  PSZOK  nie  mogą  być  przyjęte  odpady  nie  znajdujące  się  w  wykazie  odpadów, 
nadmiernie zanieczyszczone, niewłaściwie zabezpieczone.

7. Dostarczane odpady niebezpieczne muszą być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający 
ich negatywne oddziaływanie na zdrowie ludzi i środowisko (np. w przypadku odpadów 
płynnych  –  w  zamkniętych  pojemnikach).  Wymagana  jest  informacja  o  rodzaju 
dostarczonego  odpadu  niebezpiecznego.  Do  Punktu  nie  mogą  być  przyjęte 
niezidentyfikowane odpady niebezpieczne.

8. Dostarczający  odpady  do  PSZOK  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  regulaminu  
i wskazań pracownika punktu przyjęć.

9. W PSZOK prowadzona jest ewidencja ilościowa i jakościowa odbieranych odpadów.

V. Postanowienia końcowe.
1. Naczelną zasadą obowiązującą w PSZOK będzie dbałość o wysoką jakość świadczonych 

usług i właściwą obsługę klienta.

2. Uwagi i skargi dotyczące funkcjonowania PSZOK przyjmowane będą w Miejskim Zakładzie 
Komunalnym Spółka z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1. 

3. Wniesione  uwagi  i  skargi  przez  osoby  korzystające  z  PSZOK  rozpatrywane  będą  
w terminie 14 dni od daty ich wpłynięcia. 

                                                                                                                                  Zatwierdził:

                                                                                                                          …………………………………..  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu – CENNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

L.p. Nazwa i rodzaj odpadu
Kod 

odpadu

Cena za przyjęcie 
odpadów od 

Przedsiębiorcy za 1 Mg

Odpady niebezpieczne*

1. Emulsje  olejowe  niezawierające  związków 
chlorowcoorganicznych

13 01 05 770,00

2. Mineralne  oleje  hydrauliczne  niezawierające  związków 
chlorowcoorganicznych 

13 01 10* 770,00

3. Mineralne  oleje  silnikowe,  przekładniowe  i  smarowe 
niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 02 05* 770,00

4. Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 13 02 06* 770,00

5. Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 13 02 08* 770,00

6. Opakowania  zawierające  pozostałości  substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 01 10* 770,00

7. Sorbenty, materiały filtracyjne( w tym filtry olejowe nieujęte 
w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) 
i  ubrania  ochronne  zanieczyszczone  substancjami 
niebezpiecznymi (np. PCB)

15 02 02* 715,00

8. Filtry olejowe 16 01 07* 605,00

9. Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC 16 02 11* 880,00

10. Zużyte  urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne 
niż wymienione w 16 02 09 i 16 02 12 16 02 13*

Świetlówki 3 300,00

Pozostałe 715,00

11. Niebezpieczne  elementy  lub  części  składowe  usunięte  
z zużytych urządzeń

16 02 15* 2 750,00

12. Chemikalia  laboratoryjne  i  analityczne  (np.  odczynniki 
chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne mieszaniny 
chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych

16 05 06* 6 600,00

13. Zużyte  nieorganiczne  chemikalia  zawierające  substancje 
niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

16 05 07* 6 600,00

14. Zużyte  organiczne  chemikalia  zawierające  substancje 
niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

16 05 08* 6 600,00

15. Baterie i akumulatory ołowiowe 16 06 01* 550,00

16. Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 16 06 02* 550,00

17. Rozpuszczalniki 20 01 13* 770,00

18. Kwasy 20 01 14* 1 650,00

19. Alkalia 20 01 15* 1 650,00

20. Odczynniki fotograficzne 20 01 17* 880,00
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21. Środki ochrony roślin 20 01 19* 4 950,00

22. Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 20 01 21* 3 300,00

23. Urządzenia zawierające freony 20 01 23* 2 200,00

24. Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 20 01 26* 715,00

25. Farby,  tusze,  farby  drukarskie,  kleje,  lepiszcze  i  żywice 
zawierające substancje niebezpieczne

20 01 27* 715,00

26. Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 20 01 29* 990,00

27. Baterie  i  akumulatory  łącznie  z  bateriami  i  akumulatorami 
wymienionymi  w  16  06  01,  16  06  02  lub16  06  03  oraz 
niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 33* 660,00

28. Zużyte  urządzenia  elektryczne  i  elektroniczne  inne  niż 
wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne 
składniki

20 01 35* 660,00

29. Drewno zawierające substancje niebezpieczne 20 01 37* 880,00

Odpady inne niż niebezpieczne

30. Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 bezpłatnie

31. Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 bezpłatnie

32. Opakowania z drewna 15 01 03 bezpłatnie

33. Opakowania z metali 15 01 04 bezpłatnie

34. Opakowania wielomateriałowe 15 01 05 bezpłatnie

35. Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 bezpłatnie

36. Opakowania ze szkła 15 01 07 bezpłatnie

37. Sorbenty,  materiały  filtracyjne,  tkaniny  do  wycierania  
(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione 
w 15 02 02

15 02 03 605,00

38. Zużyte opony 16 01 03 550,00

39. Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 16 01 12 990,00

40. Zużyte  urządzenia  inne  niż  wymiennymi  w  16  02  09  do  
16 02 13

16 02 14 660,00

41. Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione 
w 16 02 15 

16 02 16 715,00

42. Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 15 05 06; 16 05 07 
lub 16 05 08

16 05 09 6 600,00

43. Baterie alkaliczne ( z wyłączeniem 16 06 03) 16 06 04 660,00

44. Inne baterie i akumulatory 16 06 05 660,00

45. Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki i remontów 17 01 01 495,00

46. Gruz ceglany 17 01 02 495,00

47. Odpady  innych  materiałów  ceramicznych  i  elementów 
wyposażenia

17 01 03 495,00
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48. Zmieszane odpady z  betonu,  gruzu ceglanego,  odpadowych 
materiałów ceramicznych, elementów wyposażenia, inne niż 
wymienione w 17 01 06

17 01 07 495,00

49. Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 17 01 80 495,00

50. Drewno 17 02 01 660,00

51. Szkło 17 02 02 880,00

52. Tworzywa sztuczne 17 02 03 660,00

53. Odpadowa papa 17 03 80 770,00

54. Mieszaniny metali 17 04 07 -

55. Kable inne niż wymienione w 17 04 10 17 04 11 495,00

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

17 06 04 495,00

57. Papier i tektura 20 01 01 bezpłatnie

58. Szkło 20 01 02 bezpłatnie

59. Odzież 20 01 10 605,00

60. Tekstylia 20 01 11 605,00

61. Farby, tusze, farby drukarskie, kleje lepiszcze i żywice inne niż  
wymienione w 20 01 07

20 01 28 715,00

62. Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 20 01 30 880,00

63. Leki inne niż wymienione w 20 01 31 20 01 32 3 850,00

64. Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 20 01 34 660,00

65. Zużyte  urządzenia  elektryczne  i  elektroniczne  inne  niż 
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 36 660,00

66. Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 20 01 38 bezpłatnie

67. Tworzywa sztuczne 20 01 39 bezpłatnie

68. Metale 20 01 40 bezpłatnie

69. Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 20 01 80 3 850,00

70. Inne  niewymienione  frakcje  zbierane  w  sposób  selektywny 
(popiół z gospodarstw domowych)

20 01 99 825,00

71. Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 0,00

72. Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 495,00
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Załącznik nr 2 do Regulaminu

KARTA PRZEKAZANIA ODPADU Nr karty1)  Rok kalendarzowy  

Nazwa i adres posiadacza odpadów, który przekazuje odpad2,3) Nazwa i adres posiadacza odpadów transportującego 
odpad2)4) 5)

Nazwa i adres posiadacza odpadów, które przejmuje odpad 2)6)

Miejsce prowadzenia działalności7) Miejsce prowadzenia działalności7)

Nr rejestrowy 8)  Nr rejestrowy 5) 8)  Nr rejestrowy 8)  

NIP 9)  REGON9)  NIP 5) 9)  REGON 5)9)  NIP 9)  REGON9)  

Posiadacz odpadów, któremu należy przekazać odpad 10)  

Rodzaj procesu przetwarzania, któremu powinien zostać poddany 
odpad 11)  

Wnioskuje o wydanie dokumentu potwierdzającego 
unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych 
odpadów weterynaryjnych 12)

TAK □ NIE  □

Kod odpadu 13)  Rodzaj odpadu 13)  

Data/miesiąc 14), 15) Masa przekazanych odpadów [Mg]16)
Numer rejestracyjny 

pojazdu, przyczepy lub 
naczepy5,17)

Numer certyfikatu oraz 
numery pojemników 18)

      

    

Potwierdzam przekazanie odpadu Potwierdzam przyjęcie odpadów do transportu i 
wykonanie usługi transportu4,5)

Potwierdzam przejęcie odpadu

data, pieczęć19) i podpis data, pieczęć 19)  i podpis  data, pieczęć 19) i podpis  
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