
Zarzi!dzenie Nr ORG.0050.109.2020 

W6jta Gminy Baboszewo 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpad6w 

Komunalnych w Baboszewie 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 

13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach (Dz. U. 

z 2020 r., poz. 1439), Uchwaly Nr XXIII.153.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 

30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystosci 

i porzqdku na terenie Gminy Baboszewo oraz Uchwaly Nr XXIII.154.2020 Rady 

Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie szczegolowego sposobu 

i zakresu swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadow komunalnych od 

wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadow, w zamian za 

uiszczonq przez wlasciciela nieruchomosci oplat~ za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, zarzqdzam co nast~puje: 

§ 1 

Ustalam Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych, 

znajdujqcego si~ w roiejscowosci Baboszewo, ul. Warszawska 9E, 09-130 

Baboszewo, w brzmieniu stanowiqcym zalqcznik nr 1 do Zarzqdzenia. 

§2 

Wykonanie zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu Planowania 

Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomosciami i Odpadami Komunalnymi, 

Ochrony Srodowiska i Rolnictwa. 



§3 

Traei moe ZarzCidzenie W6jta Gminy Baboszewo nr 15/2015r z dnia 16 marea 

2015 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpad6w 

Komunalnyeh (PSZOK) w Baboszewie. 

§4 

ZarzCidzenie wehodzi w zycie z dniem 1 styeznia 2021 r. 



Zal'lcznik nr 1 do Zarz'ldzenia 

Nr ORG.0050.109.2020 

W6jta Gminy Baboszewo 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADDW 

KOMUNALNYCH W BABOSZEWIE 

§ 1 

1. Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpad6w Komunalnych 

w Baboszewie, zwany dalej Regulaminem, okresla szczeg610we zasady 

funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpad6w Komunalnych, 

zwanego dalej PSZOK, zlokalizowanego w miejscowosci Baboszewo, 

ul. Warszawska 9E, 09-130 Baboszewo. 

2. Podmiotem prowadzE[cym PSZOK, obslugujE[cy teren Gminy Baboszewo, 

jest Gmina Baboszewo. 

§2 

1. PSZOK czynny jest we wtorki i czwartki w godzinach od 1100 do 1500 oraz 

w drugE[ i czwartE[ sobotEt miesiE[ca w godzinach od 1000 do 1200. 

2. W szczeg6lnych przypadkach przyjmowanie odpad6w moze bye okresowo 

wstrzymane lub odbywae siEt w innych terminach niz okreslone w pkt 1, 

o czym mieszkancy zostanE[ poinformowani w spos6b zwyczajowo przyjEtty. 

3. Uzyskanie informacji dotyczE[cych PSZOKjest mozliwe w siedzibie UrzEtdzie 

Gminy Baboszewo, pod numerem telefonu: (23) 6611091, pod adresem 

mailowym: urzad@gminababoszewo.pl lub na stronie Internetowej 

www.gminababoszewo.pl. 

§3 

1. PSZOK jest oznakowany, ogrodzony i zabezpieczony przed dostEtpem os6b 

niepowolanych. 

2. PrzyjEtcia odpad6w dokonuje upowazniony przez gminEt pracownik. 

3. PSZOK przyjmuje nieodplatnie odpady komunalne wytworzone na terenie 

Gminy Baboszewo, pochodzE[ce z nieruchomosci zamieszkalych oraz 



nieruchomosci letniskowych lub innych nieruchomosci wykorzystywanych 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe dostarczone przez wlascicieli tych 

nieruchomosci we wlasnym zakresie i na wlasny koszt. 

4. Odpady komunalne (niepochodzqce z prowadzenia dzialalnosci 

gospodarczej) dostarczone przez wlascicieli nieruchomosci, 0 ktorych 

mowa w ust. 3, przyjmowane Sq w zamian za uiszczonq oplat~ za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, po okazaniu dokumentu 

potwierdzajqcego tozsamosc osoby dostarczajqcej odpady lub 

zawiadomienia 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnych potwierdzajqce zamieszkanie na terenie gminy. 

5. Zebrane na terenie PSZOK odpady komunalne b~dq przekazywane do 

zagospodarowanie podmiotom posiadajqcym wymagane prawem 

zezwolenia, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami. 

§4 

1. PSZOK przyjmuje wylqcznie odpady komunalne zgromadzone i dostarczone 

w sposob selektywny przez wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych oraz 

nieruchomosci letniskowych lub innych nieruchomosci wykorzystywanych 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z podzialem na: 

1) papier, 

2) metale, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) szklo, 

5) odpady opakowaniowe wielomaterialowe, 

6) bioodpady, 

7) odpady niebezpieczne, 

8) przeterminowane leki i chemikalia, 

9) odpady niekwalifikujqce si~ do odpadow medycznych powstalych 

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktow leczniczych 

w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, 

w szczegolnosci igiel i strzykawek, 

10) zuzyte baterie i akumulatory, 

11) zuzyty sprz~t elektryczny i elektroniczny, 



12) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

13) zuzyte opony, 

14) odpady budowlane i rozbiorkowe, 

15) odpady tekstyliow i odziezy. 

2. PSZOK przyjmuje opony, 0 ktorych mowa w ust. 1 pkt 13, pochodzE!ce 

wylE!cznie z gospodarstw domowych, pojazdow 0 dopuszczalnej masie 

calkowitej do 3,5 tony, np. opony od samochodow osobowych, 

motorowerow, motocykli, rowerow, wozkow itp. Opony nie mogE! pochodzie 

z dzialalnosci gospodarczej lub rolniczej. 

3. PSZOK przyjmuje odpady budowlane i rozbiorkowe, 0 ktorych mowa w ust. 

1 pkt 14, pochodzE!ce wylE!cznie z remontow i budow prowadzonych we 

wlasnym zakresie, niewymagajE!cych pozwolenia na budow~, zgloszenia 

zamiaru budowy lub wykonania robOt, np. gruz ceglany i betonowy, odpady 

z materialow ceramicznych, usuni~te tynki, tapety itp. 

4. Odpady budowlane i rozbiorkowe, 0 ktorych mowa w ust. 1 pkt 14, nalezy 

dostarczye do PSZOK w workach gwarantujE!cych ich bezpieczny transport 

i rozladunek. Zezwala si~ dostarczae do PSZOK odpady wielkogabarytowe 

pochodzenia remontowego luzem. 

5. Odpady budowlane i rozbiorkowe nie zostanE! przyj~te przez PSZOK od 

wykonawcow robot budowlanych, 0 ktorych mowa wart. 5 ust. 2 ustawy 

z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzE!dku w gminach 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1439). 

6. Zuzyty sprz~t elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe, 

o ktorych mowa w ust. 1 pkt 11 i 12 mogE! bye dostarczone do PSZOK 

luzem. Zuzyty sprz~t elektryczny i elektroniczny powinien bye kompletny 

zas odpady wielkogabarytowe (np. wersalki, szafy, fotele itp.) muszE! bye 

opr6znione z zawartosci oraz nie mogE! zawierae innych odpad6w. 

7. Odpady, 0 ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 - 6, wlasciciel nieruchomosci 

dostarcza w workach, kt6re moze otrzymae w Urz~dzie Gminy Baboszewo: 

1) worek koloru niebieskiego oznaczony napisem "Papier" - odpady 

z papieru, w tym z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 

opakowaniowe z tektury; 



2) worek koloru zielonego oznaczony napisem "SzkJ:o" - odpady ze szkJ:a, 

w tym odpady opakowaniowe ze szkJ:a; 

3) worek koloru zoltego oznaczonym napisem "Metale i tworzywa sztuczne" 

- odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw 

sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz 

opakowania wielomaterialowe; 

4) worek koloru brctzowego oznaczony napisem "Bio" - odpady ulegajctce 

biodegradacji. 

8. Odpady wymagajctce opakowania przyjmowane Sct wylctcznie w workach lub 

szczelnych pojemnikach zawierajctcych informacj~ 0 rodzaju odpadu. 

§5 

1. Do PSZOK nie b~dct przyjmowane: 

1) zmieszane odpady komunalne, 

2) odpady budowlane zawierajctce azbest, pap~, smol~ 1 inne odpady 

niebezpieczne, 

3) odpady w ilosciach wskazujctcych na pochodzenie z innego zrodla niz 

gospodarstwo domowe, 

4) opony od samochodow ci~zarowych, maszyn rolniczych, 

5) odpady od podmiotow prowadzctcych dzialalnos6 gospodarczct, 

6) odpady z dzialalnosci rolniczej, 

7) odpady niewlasciwie posegregowane, 

8) odpady dostarczone w niewlasciwych workach, np. w opakowaniach 

pochodzctcych z produktow rolniczych tj. m.in. worki po nawozach, 

9) odpady nieprawidlowo zabezpieczone lub zanieczyszczone w sposob 

uniemozliwiajctcy klasyfikacj~ odpadow zgodnie z Rozporzctdzeniem 

Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 10). 

2. W przypadku odmowy przyj~cia dostarczonych do PSZOK odpadow, 

dostawca odpadow zobowictzany jest do ich natychmiastowego zabrania 

oraz zagospodarowania w sposob zgodny z obowictzujctcymi przepisami 

prawa. 



3. W przypadku odmowy przyj~cia dostarczonych do PSZOK odpadow, 

obsluga PSZOK sporzEldza StOSOWllEl notatk~ sluzbowEl wraz 

z uzasadnieniem i dokumentacjEl fotograficznEl. 

§6 

1. Wjazd na teren PSZOK odbywa si~ za wiedzEl i zgodEl osoby upowaznionej 

przez UrzEld Gminy Baboszewo do otwarcia PSZOK. 

2. Osoba dostarczajElca odpady, na zEldanie pracownika udost~pniajElcego 

PSZOK, zobowiElzana jest otworzye worek, w ktorym zgromadzone zostaly 

odpady komunalne, w celu weryfikacjijego zawartosci. 

3. Przyj~cia odpadow dokonuje si~ po sprawdzeniu zgodnosci dostarczonych 

odpad6w z wykazem przyjmowanych odpad6w. 

4. Do rozladunku odpad6w, w miejscu wskazanym przez pracownika 

udost~pniajElcego PSZOK, zobowiElzany jest ich dostawca. 

5. Odpady dostarczone do PSZOK powinny bye przywiezione w takiej formie 

i ilosci, aby mozliwe bylo ich swobodne przeniesienie do pojemnikow do 

tego celu przystosowanych, znajdujElcych si~ na terenie PSZOK, przez 

dostarczajElcego odpady, bez koniecznosci uzycia specjalistycznego sprz~tu. 

6. Odpady, mogEl bye dostarczane pojazdami 0 dopuszczalnej masie calkowitej 

nieprzekraczajElcej 3,5 tony. 

7. Odpady pozostawione w PSZOK b~dEl magazynowane w odpowiednich 

pojemnikach, kontenerach lub na paletach, zgodnie ze wskazaniem 

pracownika udost~pniajElcego PSZOK i obowiElzujElcym prawem. 

§7 

1. Na terenie PSZOK dzieci mogEl przebywae jedynie pod opiekEl osoby 

pelnoletniej. 

2. Zakazuje si~ wst~pu poza obszar wyznaczony przez pracownika 

udost~pniajElcego PSZOK. 

3. Osoby przebywajElce na terenie PSZOK zobowiElzane SEl do: 

1) przestrzegania zalecen pracownik6w udost~pniajElcych PSZOK, 

w szczeg6lnosci w zakresie miejsca zlozenia odpad6w komunalnych oraz 

sposobu poruszania si~ po terenie PSZOK; 



2) bezwzgl~dnego przestrzegania .zakazu uzywania otwartego ognia na 

terenie PSZOK, w tym niepalenia papierosow; 

3) zachowania wymogow bezpieczenstwa; 

4) zachowania kierunku przemieszczania si~ wynikajqcego z oznaczen; 

5) stosowania si~ do ogolnych zasad ruchu drogowego. 

4. Urzqd Gminy Baboszewo oraz jego pracownicy udost~pniajqcy PSZOK nie 

ponoszq odpowiedzialnosci za rzeczy pozostawione na terenie PSZOK. 

5. Korzystanie z uslug oferowanych przez PSZOK jest rownoznaczne 

z akceptacjq Regulaminu. 

§8 

1. Pracownik PSZOK przyjmujqc odpady sporzqdza w dwoch egzemplarzach 

protokol z dostarczenia odpadow, jeden dla dostarczajqcego odpady, drugi 

dla pracownika PSZOK. Wzor protokolu stanowi Zalqcznik nr 2 do 

Zarzqdzenia nr Wojta Gminy Baboszewo z dnia 30 grudnia 2020 r. 

2. Protokol musi bye podpisany przez dostarczajqcego odpady oraz 

pracownika PSZOK. 

§9 

Obowiqzuje zakaz przywozenia do PSZOK odpadow z dzialalnosci gospodarczej 

i rolniczej, w stosunku do ktorych stosuje si~ odr~bne przepisy w zakresie 

gospodarowania odpadami. 

mgr int. Bogdan Janus.z Pi(ifrY~;lewski 



'. ' 

Zahtcznik nr 2 do Zarzqdzenia 

Nr ORG.0050.109.2020 

W6jta Gminy Baboszewo 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

PROTOKOI. PRZYIF;CIA ODPADOW KOMUNALNYCH 

PSZOK BABOSZEWO 

Potwierdzenie nr: Data: 

Nazwisko i Imill: 

Adres nieruchomosci, na kt6rej wytworzono odpady: 

Rodzaj odpadu: 

Uwagi: 

Podpis osoby przyjmuj,!cej Podpis osoby oddaj,!cej 

PROTOKOl. PRZl'}F;CIA ODPADOW KOMUNALNYCH 

PSZOK BABOSZEWO 

Potwierdzenie nr: Data: 

Nazwisko i Imill: 

Adres nieruchomosci, na kt6rej wytworzono odpady: 

Rodzaj odpadu: 

Uwagi: 

Podpis osoby przyjmuj,!cej Podpis osoby oddaj,!cej 




