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REGULAMIN FUNKCJONOWANIA 

PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH  

W BOLESŁAWCU, UL. STASZICA 6 

 

I. Zasady ogólne: 

 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Bolesławcu, zwanym dalej PSZOK. 

2. PSZOK w Bolesławcu prowadzony jest przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej 

Spółka z o.o. w Bolesławcu. 

3. PSZOK w Bolesławcu czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00    

do 19.00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych. 

4. Do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne 

pochodzące  z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Bolesławiec. 

5. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik MZGK. 

6. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów 

dopuszczonych do zbierania w PSZOK. 

 

II. Rodzaje i zasady przyjmowania odpadów: 

 

1. Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zbierane odpady komunalne dostarczone 

przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Bolesławiec, 

legitymujących się dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania lub 

dokumentem potwierdzającym uiszczenie na rzecz Urzędu Miasta Bolesławiec opłaty 

za gospodarowanie odpadami za poprzedni miesiąc. 

2. Odpady dostarczone do PSZOK powinny być posegregowane oraz właściwie 

zabezpieczone. 

3. Odpady do PSZOK mogą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie 

całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. 

4. Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach 

producenta, opakowania nie mogą być uszkodzone i powinny zawierać etykiety. 

5. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie nw. odpady: 

 Szkło; 

 Papier; 

 Metale; 

 Tworzywa sztuczne; 

 Opakowania wielomateriałowe; 

 Odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady zielone; 

 Odpady budowlane i rozbiórkowe w postaci czystego gruzu (cegła, beton); 

 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

 Meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

 Zużyte opony z samochodów osobowych; 

 Zużyte baterie akumulatory; 

 Tekstylia i odzież; 

 Przeterminowane leki i chemikalia; 

 Problematyczne odpady komunalne (m.in. termometry rtęciowe, gaśnice, 

puszki po farbach, lakierach, aerozolach, zużyte smary, oleje, kleje). 
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6. Odpady wymienione w punkcie 5. zbierane są selektywnie, w specjalnie do tego celu 

przeznaczonych i oznakowanych pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach       

w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.  

 

III. Magazynowanie i ewidencjonowanie odpadów: 

 

1. Odpady przechowywane są i gromadzone w niżej wymienionych pomieszczeniach      

i boksach magazynowych:  

a) magazyn nr  25 – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  

b) magazyn nr 28 – świetlówki, przeterminowane leki, chemikalia, puszki po zużytych 

klejach, lakierach itp., zużyte baterie i akumulatory, tekstylia 

c) magazyn nr  29 -  boks na szkło i opakowania ze szkła 

d) magazyn nr 30 – boks na odpady z budowy, remontów i demontażu 

e) magazyn nr 35 – boks na odpady wielkogabarytowe 

f) magazyn nr 36 – papier, opakowania wielomateriałowe i opakowania z papieru             

i tektury 

g) magazyn nr 37 – tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych 

h) magazyn nr 38 – odpady ulegające biodegradacji 

i) magazyn nr 39 – magazyn na zużyte opony 

j) magazyn nr 45 – boks na metale. 

 

2. Odpady przyjęte do PSZOK będą ewidencjonowane (rodzaj i ilość przekazanych 

odpadów, pochodzenie odpadów, adres nieruchomości, z której odpady pochodzą). 

 

3. Zebrane odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego 

organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 

 

 

 

                                                                                  PREZES ZARZĄDU 

 

 

 

 

Sporządziła: 


