
Zarządzenie Nr 319/2018 
Wójta Gminy Wolanów 
z dnia 30 marca 2018r.

w sprawie regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
Gminy Wolanów zlokalizowanego na terenie przedsiębiorstwa Usługi 
Ekologiczne „EKO-JAS” Krzysztof Janas, Garno ul. Kasztanowa 21, 26-625 
Wolanów

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 3 ust. 2 pkt 6 i art. 3 ust. 2b 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1289 z późn.zm.), uchwały nr XXXVI1/209/2017 Rady Gminy Wolanów 
z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Wolanów, uchwały nr XXXV/186/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 
31 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Uchwały 
Nr XXXV/187/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 31 października 2017r. w sprawie 

określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i 
zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości ceny za 
te usługi zarządza się, co następuje:

§ 1-
Wprowadza się regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
Gminy Wolanów zlokalizowanego na terenie przedsiębiorstwa Usługi Ekologiczne 
„EKO-JAS” Krzysztof Janas, Garno ul. Kasztanowa 21, 26-625 Wolanów, którego 
treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik 
do Zarządzenia nr 319/2018 

Wójta Gminy Wolanów 
z dnia 30 marca 2018r.

REGULAMIN
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINY

WOLANÓW (PSZOK)

§ 1-
1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych Gminy Wolanów, zwany dalej PSZOK.
2. Operatorem PSZOK jest Przedsiębiorstwo Usługi Ekologiczne „EKO-JAS” 

Krzysztof Janas, Garno ul. Kasztanowa 21, 26-625 Wolanów

§2.
PSZOK jest czynny przez cały rok, w środy w godzinach od 8.00 do 16.00 i soboty w 
godzinach od 7.00 do 14.00 z wyłączeniem świąt. W uzasadnionych przypadkach 
przyjmowanie odpadów może być okresowo wstrzymane.

§3.
Odbieranie odpadów w PSZOK odbywa się w ramach wnoszonej przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po 
okazaniu dokumentu potwierdzającego uiszczenie na rzecz Gminy Wolanów opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za bieżący okres rozliczeniowy.

§4.
Do PSZOK przyjmowane są zebrane w sposób selektywny, odpady komunalne, 
pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych z terenu Gminy Wolanów, 
dostarczone we własnym zakresie przez mieszkańca.

§ 5 .
1. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbierane są w 

każdej ilości, dostarczone we własnym zakresie przez właściciela 
nieruchomości zebrane w sposób selektywny niżej wymienione odpady:

1) papier i tektura;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) opakowania wielomateriałowe;
5) szkło (butelki i słoiki);
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
7) odpady ulęgające biodegradacji;
8) popiół i żużel;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10) przeterminowane leki;
11) odpady budowlane i rozbiórkowe;
12) baterie i akumulatory;



13) chemikalia (np. odpady zawierające rtęć, pozostałości farb, tuszy, klejów, 
rozpuszczalników oraz opakowania po tych środkach, pozostałości środków 
ochrony roślin, nawozów w tym opakowania po tych środkach).

2. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbierane są w 
ograniczonej ilości w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, dostarczone we własnym zakresie przez właściciela 
nieruchomości zużyte opony .

UWAGA

W ramach wnoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w ciągu roku z jednego gospodarstwa 
domowego może być oddane maksymalnie 8 sztuk zużytych opon (łącznie na 
zasadzie wystawki przed posesję bądź dostarczenie do PSZOK-u). W przypadku 
posiadania większej ilości zużytych opon szczegółowy sposób postępowania 
reguluje Uchwała Rady Gminy Wolanów w sprawie określenia rodzaju 
dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i 
zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości 
ceny za te usługi.

§6.
W PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
1) zmieszane odpady komunalne;
2) materiały zawierające azbest, papę;
3) odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego 
źródła niż gospodarstwo domowe.

§7.
Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy dostarczone 
odpady będą niezgodne z listą przyjmowanych odpadów , trudne do sklasyfikowania 
lub jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa lub mogło zagrażać zdrowiu lub 
życiu ludzi.

§8.
Pracownik obsługi PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu, 
wskazuje jedynie miejsce, gdzie należy je umieścić. Oddający odpady ma obowiązek 
ich rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez znaki 
informacyjne lub pracownika obsługi. Rozładunek może następować tylko w 
obecności pracownika Punktu po uprzednim sprawdzeniu rodzaju przywiezionych 
odpadów.

§9-
Przywieziony odpad powinien być w takiej formie i ilości, która umożliwi swobodne 
przeniesienie go do urządzeń znajdujących się na terenie PSZOK przez 
dostarczającego odpad bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu.



Osoba przywożąca odpady do PSZOK ma bezwzględny obowiązek uprzątnięcia 
terenu zanieczyszczonego odpadami, które zostały przez niego rozsypane w związku 
z dostarczaniem ich do pojemników znajdujących się w Punkcie. Niezbędny sprzęt 
do sprzątania znajduje się u obsługi PSZOK.

§ 11.
W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzona będzie 
ewidencja właścicieli nieruchomości zamieszkałych przekazujących odpady do 
PSZOK wraz z podaniem terminu przyjęcia, ilości i rodzaju odpadów. W punkcie nie 
wydaje się żadnych dokumentów poświadczających dostarczenie odpadów, 
w tym kart przekazania odpadów.

§ 10.

§ 12.
Wymienione w § 5 odpady będą magazynowane w odpowiednich, specjalistycznych 
urządzeniach w miejscu do tego przeznaczonym, w sposób selektywny, bezpieczny 
dla zdrowia ludzi i środowiska w oparciu o posiadane decyzje wymagane przepisami 
prawa.

§ 13.
Na terenie PSZOK zabrania się palenia papierosów i używania źródeł otwartego 
ognia.

§ 14.
Przekazanie odpadów do PSZOK jest jednoznaczne z akceptowaniem postanowień 
niniejszego Regulaminu. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego 
przestrzegania Regulaminu i poleceń pracownika punktu

§ 15.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30 marca 2018r.
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