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Zg ľo m ĺĺ ĺĺ ze n i u E k'o l o g i czn ego [p i q zk u G ln i n D o rzeczĺt Iś ĺl1l ľ7y w i a n Ic i
z, ĺĺniĺł 2ó cz,erwca 20] B roku

}Y spľawie: pľzyjęcĺa l{egulalniľrrr punktu se lektywnego zlrierania ĺltĺpaĺIów
l<olrrunalnyclr nĺr {e ľenie Elĺologiczn ego Zwią'zku Gmin Dorz,eĺ:za Kopľzywianlri.

Napodstawie aľĹ. lB ust.2pkt15,aĺ1.40 ust. l,art' 4l ust 1 i aľt 69 ust.3 ustawy z dnia B

ľnaľca 1990 o saĺnotzadzie gmillnym (t j. Dz. U . z 20l 8 ľ. ;roz. 994 ze zln,) ora'z' aĺL. 3 tlst. 2
pkt 6, art. 6r ust. 3 w 'Zw. z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 ľ.

o utrzylrraniu czystości i poľządku w glninach (t j. Ĺ)z. U . z Ż0I7 r. poz. 1289 z późn. zm.)

ZgromaĺLzenie llkologicznego Związkll Gmin Dorzecza Kopľzywianki uchwala, co
następuje:

$1.

l. Uclrwala się Regularnin punktu selektyrvnego zbieľania odpadów komunalnych,
obowiazujący na teľnie Ekologicznego Zwiazku Gmin Doruęcza Koprzywiarrki dla Punktu
Selektywnej Zbiőrki odpadów Komunalnyclr zlol<alizowany w micjscowości Janczyce dla
gmin: I]aĺ1kowice, Bogoľia, I)wikozy, Iwaniska, Klimontów, Kopľzywnica, Lipnik, Łorriów,
Obrazőw, osiek, Samborzec, Sadowie.
2. Regulamin, o któľyITI mowa w ust. 1 stanowi załacznikNľ 1 do niniejszej uchwały.

$2.

Wykonaníe uclrwĄ powierza się Zarz,ądowi Związku'

$3.

Uclrwała wchodzi w Życie, po upýwie 14 dni od
Uľzędowym Woj ewó dztw a Swiętokľzyskiego.

dnia jej ogłoszenia w Dzieruríku



ŁJzĺlsaĺjniĺ:nic

w zrł'iĺ1zlĺtl z rł,yltol-l)'rvĺrlliľĺl pr7-,c'Z"/':viąrcl< z'a<Jań z zal<l'eSu uĹl'zvnrani'ł czystĺlŚci
i1lĺlrząĺĺkr.t rv gllrinĺrch. okrcślĺl.ncl rv łlstarvic pl'arł,et iclborł,iąz,ki ĺrrgaĺlĺitł'glllill1,, tł'ty'l-ll
uclrrvalanie alĺtÓrv pľawa pic-jscoił,eg'O, rvylĺolrLlją rvłaŚcilve oľgany teg<:'Zxviązkĺl.
'Z'goclnie z art.3 tlsl. 2b r' dnia 13 wľzcśnia 1996 ľ. o uĹlzytlraniu czystości i 1roľzz1dktl w
gllillach (Dz. tJ. r'2017 ĺ'. pt.,z1289 z'e zľn') Gmiľia.jest zobclrviązana ul.i.voľzyĺi co najlnnic.j

.jeden stacjonarlly l)unl<t Selektyu,ne.j Zl;iĺirki Oclpaclĺiw l(olrrunalnych, sanocĺzie]nie lub
wspólnie ĺ, illna gminą lub gnrinarrri. l)o l)rawic1łowego fulrlĺc.jorrowania PunkÍu l<orlicozne

.jest okľeśienic l{egulalninu PSZOK okr'eślającogo zasady'jego íunl<cjonowania.
Na podstalvie aktu z,aloŻycielsl<iego z, dnía 4 kwietliia 20]3 l:. - Akt Notaľialny l{ep. A nr
l371l20l3 'z p(lźlliejszylni zlniananri, na Ĺęrĺ:nie 7'wiązk:u ÍLnkcjolluje społlĺa
Międzygmitrnego Zakładu Gospoi1arl<i odpaclami l{omunalrrynri Sp. ' o.o., któľej I00%
uĺlz i ałowceľn j es t llko l o gi czn y Zw iąz,ek Grn in I) orzecza I( opľzyw i alrki.
Spółlĺa ta powstała ĺniędzy inlrylrri w celu świaclczęrria usług w zakľesie wykĺrnywaniĺi
zadan własnych 7,wiąz'l<l,l w tytĺl odbierania i zagospodaľorł'ania odpadólv komunalnych od
właścicieli njeľuchomości na teĺĺrie 7,wiąz,ku.
I)rowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów kclmunalnyc}r w Janczyaach zosl.ało
powieľzone Uclrwała Nľ IIl/3ll2015 Zgronadzenia'Ĺwią'zku z dnia 30 kwietnia Ż0l5 r. -

Spółce oelowej 7^,wiąz,kll tj MiędzygrninnęlRu Zakłac'lowi Gospodaľki odpadami
K.ornunalnymi Sp. z o.o.
Wobec p olv y Ższego po clj ęci e pľzecl lĺ i otowej uclrwały j est uzas adnioĺle.
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7.tilzlczslik llľ 1 c]ĺl llchlł,áł\' nl' XIX/g3i2-() l 8
' 1' al' C> lll tl tl'zcll i a )'lk t l l o g i czn Ĺ] go I'xu l z1z )< ĺl

G lll in Doľz ecz'tl Kĺlpl' l,), lł'i atlk i

r', dnia'Ż6 c'zeľv,ca 20l B ľ.

IłtrGIJLAMIN ['UNKTow Í'ELIIKTYWNEGo ZI]IERANĺ'Ą ODPÁĐOW
ĺ(oML]NALNYCI-I

zlokalizĺxĺ/änego nä teľ'enie Bkologicz\]ega 7'wiązku Gnrin Doľzecza Kopľzyĺvianki.

l. Regulamin okľcśia Zas'a(ly przy.jlnowal1ia ocl1:aclórv komunalnyclr pÍZeZ Punkty
Selektywnego Zbierania oclpadów Konrtllralnyclr (PSZOK) z,Ioka|izcswany w lrriejscowości
J anczy ce glll. Baćkowi ce.

2. Punkt pľor.r,aĺlzoĺ'ly jest pľle7, Międzygninlry 'Zakład (iospoclark'i odpadami
Komunalnynrí Sp. z o.o., Janczyce 5a,27-552 Baókowice .

3. Pulrkt Selektywnego Zbierania odpadclw Kolnulralnych pľzyjmuje odpady od
poníedziałku do piątku rv goclzinach od 7 W do 15 w z wyłączeniern drri świąteczrryclr.
4. Do Punktu Selektyrvnego Zbierania Odpadów l(omunalnych przy.ilnorvane są nizej
ił,ynrienione odpady powsta.jące rvyłącznie w gospodaľstwaclr donrowyclr położonych rra
ternie gmin: Baikorvice' Bogoľia, Dwikozy, Iwarriska, Klirnontów, Koprzywltica, Lipnik,
Łoniów, obrazów, osiek, Samboľzec, Sadorvie dostarczone własnyln tľanspoľtem iub na
koszt własny.

Ilodzaj Odpadu

|6 0l 03 | ZuŻyle opony

Opakowania
tektuľy,
Opakowania
sztucznych,
Opakowania zmetali,
Opakowania
wielom aterialo we,
Zmięszanę odpady
opakowaniowe.

ChaľaktcľysÍyl<a
Roczny limit orlpadów
oĺl gospoĺlarstwa
domowcgo

I)opiół pochodząoy z gospodaľstw

opony pochodzące z pojazdólv o
dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t<ln

- opony od samocľlodów osobowych,
motocykli, rowerów, wózków itp. - 4 szt.,
_ opony od nraszyn ľolniczych o śľednicy
do 1,20 nt-2szt.
Opakowania z tworzyw sztucznych: Nieogľaniczony
plastikowe butelki po napojach cluŻe
woľki ĺ"oliowe i 1oľby ľeklamowe, folie
umyte kubki po produktach mlecznych (z
opako'rvania należy odeľwać ''srebeľka'' -
aluminiowe zarnkniecĺa joguľtiq serkow
itp.) opakowania po płynach do mycia
naczyťl szamponach, śľodkach
czszczący cll, kosnretykaclr'
opakowania z papíeru í tekury, gazeĹy
katalogi ksiązki, tektuľa, woľki
papierowe.
opakowania ze szkła: opróżnione z
resztek' butelki i słoiki Qraz innę
opakorvanÍa szklane.

17 01 0l
t7 01 02
17 01 03
17 0I 01
17 09 04

otaz gÍuz
rozbióľek i

lnateľiałów
elelnentow

Odpacly betonu
betonowy z.

remontĺirv.
Gľuz ceglany.
Octpady innych
ceranrícznyclr i
wyposazenia,
Zmieszane oclpady z budowy,
ľemontow i denlontażl-l illne
rriŹ wymienione rv 17 09 0I'

-K:ľlg'"ł"y^p_"_q-"p_łę"bľ-i-ę9}'ągĘ""--
Zmiesz,ane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceľamicznych i elelnęntów wyposażenia
(cegła, ýnki, glazwa, uszkodzona
ceľamika salritaľna, pł1'1y karton-gíps z
wyłaczcniem azbestu, smoły, papy,
sýropiantr budowlanego, opakowari po
fatrrraclr i lakieľach, potłuczonych szyb,
stolarka okienna, drzwi.)

15 0l 01

t5 01 02
t5 0t 04
15 01 05
15 0l 0ó

17 09 02 i 11 09 03.
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Oclpaĺĺ1' rvie l l<ogaba r1'ĺowc

I-anlpy fl Lrol'escency,jĺ1e i lllllc
clclpacly zalviel'a.jace ľtęć,
Ul z.a<lzenia zawieľajacu
!i'eony,
ZuŻyte urządzęnia e lek1l'yczne
i elektroniczne inne ĺliŻ
wylnienione w 20 0l Ż1 i 20
0 l 7.3 z.awieľającc
n iebezpieczne składn iki'
ZuŻ,yte vrządzęnia eĺ ektľyczne
i elektľoníczne inne nlż,

rvyľnienione w 20 01 2l ,20
01 7-3 i 20 0t 36.

Ocl1lacl,' ll iĺl z'łr.l'lcl'ii.iacc ĺlcipaclťlu'
rl iqsny'ch.
'I'l'a''ł'a, 

l iŚcic, ga lezic'

Stirt'c lllclllc, rlp. szaĺ,r,. srolv. 1ĺaiiäpý.
w5,l<łaclziny, dyrvany, krz-esła fotele' okna,
ĺlľzrvi rł, tyľll nictrszlĺorjzolra ceľanril<a
sanitarna, gľzcjniki' bľodz-ilĺi 7' twol'7'yw

lub po<iłączane do pľądu.
(np,: pľalki, pickarniki, suszaľl<i clo ubľań,
znlyrvaľki' mikľofalówl<i, spľzęt auClio,
kameľy, aparaty fotogľaficzne, telefony
I<olnorlĺowe, te lcfony stacjonaľne,
lnaszyny dĺl sz.ycia, opieka'cze, tostety,
kolrlputeľy, drukaľki. Inaszyny do pisania,
rventylatoľy elektľyczne, gľzejnikĺ
elektryczne, teľnlostaty, chłodzíaľki,
zamr ażarl<i, kl i rn atyzato ry n i e zalvi eľaj ące
ĺi'eonu, odkuľzacze, ż,elazka, inne
lrľządzenia kuchenne, inne urządzenia
elektľyczne niezawiera.jące substanc.ji
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Pozostałosci faľb, tuszy, klejow,
opakowania zaĺĺieczyszczeń

otaz
tymi

Leki pľzeteľnrinowanę 50 kg

5' Przy.jęcia odpadów dokonuje upoważniony pľacownik Punktu Selektywnego Zbierania
odpadów Komunalnych.
6.Przyjęcio dostarczonych odpadów pľzebiega rvedfug następującej pľoceđuľy:
|) zgłoszel}ie pracownikowi Punktu rodzaju dostaľczonych odpadów,
2) spraw dz,enie ľodzaj u dostarczonych odpadów,
3) ważenie odpadów,
4) zarejestror.r,anie pÍZyjętych odpadórv w cwidencji z uwzględníeniem następujących
danych:
- data przyjęcia odpadów,
- kod i waga odpadów,
- imię i nazwisko oľaz adľes Zanreldo\Ą/ania osoby dostaľczającej odpacĺy
- adres nieľuclromoścí z któľej pochodzą odpady.

7. Koľzystający z Punktu Selektyrvnego Zbierunia odpadów Kotnunalnych zobowiązani są
do:

I) przesttzeganja regulaminu i poleceń pracownika Punktu,
2) parkon'ania w oznaczoLlyclr lub wskazanych przez pľacownika Prľrktu Selek1yrvrrego

Zbier ani a o dp a.d ó w Kĺrlnunalny ch rn i ej s c aclr,
3) pr zestľze gania Zasad b ezpieczenstw a.

20 01 27*
-_ 1 Rgĺp'g'ĺgłą]ilki, 
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20 01 3l
20 01 32

kleje, lepisze i zywice, inne

lLłyyluęli_o-"l.*ľ 20 0| 77 
-*-

Baterie iakumula
I-eki przeteľlnilrowane.

opako wan ia zaw ier ające
pozostałości substancj i

niebezlriecznych lub nimi

opakowania po śľodkaclr oclrľony
i olejach.



8. W l:'rlnltc.ic Sclckl;'lł,lrego Zbĺerania 0c1padĺitł, I(olnutrĺłlnyc:h ltie sĺ1 pl'z1,jnro\Ą/al]e

nasĺępr-r jąc e roclz.aje clclpaclÓrł':

1) r,lniesr,tlnĺ: oĺlpĺlĺl5, l<0lrlunĺiIne ,
2) lnatcľíały zarvieľającc azbest, papę" iĺp.
3) szyby samochodorve,
Ą) częśd sanochocĺowe.

9. Pľacorł,nik obsługu,iący Punlĺ Selek'tyrvnej Z,biőr\<i oclpacĺórv l(olrluna]lrych nra ]]räWo
o drrr ówi ó przy.i ęci a oclp adów w następ uj ących pĺzypadk ach :

1) ieśli odpad nie jest tvynrieniony w pl<t 4 ninie.jszego ľegulatrrinu,
2) .jeśli ilośĺj i r<>dzaj odpadĺirł, dostarczĺlnych przez' mieszl<aliców właścicieli nieľuchomośoi

zalnieszkałyclr ivskazują, Że odpady mogą pochodziĺ! z działalności gospoclarczej,
3) w przypadku bľaku identyÍikacji odpadów niebezpiecznycll,
4) odlnowa podania pÍZez dostawcę odpadu danych, o któryclr ll]owa w pkt. 6 ppkt. 4,

5) zagroŻenia zdľowia lub żyoia ludzi,
6) edyjest to sprzeczne z obowiązującymi przepisamipľawa.
10' W pľzypadku cĺostarczenía do Punktu Selektywnego Zbieľania odpadólv l{ĺ;mulralnych
większej ilości odpadĺlw niŻ okreśIona w pkt 4 lriniejszego ľegulaminu właściciel
nieruchomości ponosi koszty przyjęcia na.dwyżki do Punktu Selektywnegcl Zbiennia
odpadów Komunalĺryclr według cennika zagospodaľowania odpadów W l{egionalnej
Instalacj i P r zętw arzani a o dpadór.r, Komunalnych w .Ianczycach.
11. Cennik zagospodarowania odpadów w Regionalnej Instalacii Przetwarzania odpadów
Koĺnunalnych znajdu.je się na stľonie inteľnetowei Międzygminnego Z'aI<ładu Gospodaľki
odpadami l(omunairrymi Sp' Z o.o' - y{WlĽ.l!_Z'go^Łpl oľaz ptzy wjeźdz'ie na teľelr Punktu
S el ektywn e go Zbier ani a o dp ad ów Komulralnych'
12' Pľą,jęcia odpadów dcl Punktu SelekĹywnegĺl 7,6ieranla odpadów Komunalnych
dokonu.je upowaŻniony pracownik, jedllakże do rozładunku i sarnodzielnego umięszczenia
odpadów rvę właściwych pojemnikach zobowíązana jest osoba dostaľczająca odpady.
13. Prowadzący Punkt Selektywnego Zbierania odpadów l(onrunalnyołi pľowadzi
ewidencję odpaclów zgodnie Z wytnogami ustawy z dnia ).4 grudnia,Z)IL r . o odpadaclr
(Dz. U. z 2018 poz. 2I) oruz przepisanri rozporządzenia Ministľa Srodowiska z dllia 27
wľześnia 200I r. w spľawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz,' 1206)
14. Wszelkie inforrnacje dotyczące pľacy Punktu Selektywnego Z,bięrania odpadiw
Komunalnyclr udzielane Są pod numerem telefonu l5 866- 13-9B
15. Regulamin koľzystania z Punktu Selektywnego Zbierania odpaclów Komunalnych
dostępny jest na stronie ínternetowej sĄłlry-,gz-gdk pl
16. Nadzóľ nad Punktem SelekĹywnego Zbierania Odpadĺlw Kolnunalnych pľowadzi Zarząd
Związku.
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