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UCHWAŁA NR XII/88/15
RADY GMINY BIELINY
z dnia 12 października 2015 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bielinach
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 6, art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) oraz z art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), Rada Gminy Bieliny uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bielinach stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bieliny.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Władysław Gawęcki
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Załącznik do Uchwały Nr XII/88/15
Rady Gminy Bieliny
z dnia 12 października 2015 r.
REGULAMIN
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bielinach
§ 1.1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Bielinach zwanego dalej PSZOK.
2. PSZOK prowadzony jest przez Gminę Bieliny.
3. Zadania związane z funkcjonowaniem PSZOK powierzone są Referatowi Usług Komunalnych.
4. PSZOK zlokalizowany jest w Bielinach (przed oczyszczalnią ścieków).
5. Odpady przyjmowane są przez pracownika PSZOK w każdą sobotę w godzinach od 10şş-14şş,
z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.
6. Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych i objętych
systemem zagospodarowanie odpadów komunalnych położonych na terenie Gminy Bieliny.
7. Do PSZOK odpady należy dostarczyć własnym transportem i na własny koszt.
8. Dostarczone odpady należy rozładować w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK.
§ 2. 1. Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowane do PSZOK:
1) opakowania z papieru i tektury (kod 15 01 01),
2) opakowania z metali i metale (15 01 04, 20 01 40),
3) opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02),
4) opakowania wielomateriałowe (15 01 05),
5) opakowania ze szkła (15 01 07),
6) zużyte baterie i akumulatory (20 01 34),
7) przeterminowane leki (20 01 32),
8) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, zużyte oleje, itp. (20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 27, 20 01 29),
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 23, 20 01 35, 20 01 36),
10) zużyte opony (16 01 03),
11) odpady zielone (20 02 01),
12) popiół (20 01 99),
13) meble i inne odpady wielkogabarytowe (20 03 07),
14) odpady budowlano-rozbiórkowe z gospodarstw domowych (17 01 01, 17 01 02, 17 01 03; 17 01 07, 17 01
82, 20 01 80, 17 02 02, 17 02 03)
2. Do PSZOK nie będą przyjmowane odpady:
1) nie wymienione w niniejszym Regulaminie,
2) powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej,
3) odpady budowlane zawierające azbest, smołę, papę i wełnę mineralną,
4) dostarczone jako odpady nieposegregowane,
5) opony z pojazdów ciężarowych, sprzętu budowlanego.
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§ 3.1. Do PSZOK przyjmowane są odpady dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie
zgodnie z kategoriami odpadów, o których mowa w § 2 ust. 1.
2. Odpady płynne lub odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych
i nieuszkodzonych pojemnikach z etykietami zawierającymi informacje o rodzaju odpadu.
3. Opony dostarczane do PSZOK mogą pochodzić rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.
4. Odpady zielone ulegające biodegradacji (tj. liście, skoszona trawa, ścinki gałęzi i żywopłotu zbierane są
sezonowo od kwietnia do października) i do PSZOK przyjmowane są w workach foliowych. Odpady zielone
nie mogą zawierać zanieczyszczeń natury nieorganicznej (ziemia, kamienie itp.), resztek jedzenia pochodzenia
zwierzęcego, pozostałości po spaleniu.
5. Popiół odbierany jest sezonowo w okresie od października do kwietnia (są to odpady pochodzące ze spalania węgla, koksu i drzewa wytworzone w gospodarstwach domowych).
§ 4.1. Odpady mogą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.
2. Przyjęcie odpadów do PSZOK następuje po okazaniu dowodu tożsamości oraz dowodu dokonania opłaty
za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Bieliny dotyczącej ostatniego okresu płatności.
§ 5.1. Obsługa PSZOK przed przyjęciem odpadów ustala rodzaj i ilość odpadów.
2. Osoba dostarczająca ma obowiązek podania danych osobowych i wyrazić zgodę na przetwarzanie tych
danych w celu ewidencji ilościowej i jakościowej prowadzonej przez Gminę.
3. Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów jeżeli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa
oraz mogłoby zagrażać zdrowiu i życiu ludzi.
§ 6. 1. Osoby korzystające z PSZOK i przebywające na jego terenie zobowiązane są do:
1) przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK i niniejszego Regulaminu w zakresie miejsca złożenia odpadów
oraz sposobu poruszania się na jego terenie,
2) zachowania wymogów bezpieczeństwa, a w szczególności nie używania źródeł otwartego ognia oraz palenia tytoniu.
2. Na terenie PSZOK dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.
3. Wszelkie informacje dotyczące działalności PSZOK w Bielinach udzielane są pod nr tel. 41/30 25 094
wew. 228
4. Regulamin korzystania z PSZOK jest dostępny w jego siedzibie oraz na stronie internetowej.
http://www.bieliny.pl/

