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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 41/2018 Zarządu 

Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. 

z siedzibą w Olszowie z dnia 21.05.2018 r. 

 

 

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych                   

w miejscowości Smolna 

 

§ 1 

Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych (przywoływany dalej jako „PSZOK”) zlokalizowany                

na działce nr 74/2, w miejscowości Smolna 150, w gminie Oleśnica, prowadzony przez 

Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o., z siedzibą w Olszowie, adres:                        

Olszowa, ul. Bursztynowa 55, 63-600 Kępno. 

§ 2 

1. PSZOK czynny jest w dni robocze: od poniedziałku do piątku, w godzinach                           

od 09:00
 
do 17:00. 

2. PSZOK znajduje się na działce 74/2, w miejscowości Smolna 150, w gminie Oleśnica.  

3. PSZOK jest oznakowany, ogrodzony, oświetlony i zabezpieczony przed dostępem osób 

nieupoważnionych. 

4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, 

zasad BHP i p.poż.  (w szczególności nie używania źródeł otwartego ognia) oraz 

stosowania się do wskazówek i zaleceń obsługi PSZOK.   

§ 3 

1. Do PSZOK  przyjmowane są odpady komunalne wytworzone i dostarczone przez 

mieszkańców gminy Oleśnica. 
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2. Odpady będą przyjmowane od mieszkańców w/w gminy po okazaniu przez mieszkańca 

dokumentu potwierdzającego zamieszkiwanie na terenie danej gminy (np. potwierdzenie 

uiszczenia opłaty za odpady, deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, dowód osobisty, prawo jazdy, umowa najmu, potwierdzenie 

zameldowania, itp.) 

3. Osoby fizyczne dostarczające odpady do PSZOK zobowiązane są złożyć oświadczenie 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. Odmowa wyrażenia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości przyjęcia 

odpadów do PSZOK. 

4. W PSZOK przyjmowane są wyłącznie następujące rodzaje odpadów komunalnych 

zebranych selektywnie: 

Lp. Kod odpadów Rodzaj odpadów 

1. 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 

2. 02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa 

3. 10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów ( z wyłączeniem pyłów 

z kotłów wymienionych w 10 01 04) 

4. 13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych 

5. 13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

6. 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

7. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 

8. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

9. 15 01 03 Opakowania z drewna 

10. 15 01 04 Opakowania z metali 

11. 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 

12. 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 

13. 15 01 07 Opakowania ze szkła 

14. 15 01 09  Opakowania z tekstyliów 
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15. 16 01 03 Zużyte opony 

16. 16 01 07* Filtry olejowe 

17. 16 01 17 Metale żelazne 

18. 16 01 19 Tworzywa sztuczne 

19. 16 01 20 Szkło 

20. 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 

21. 16 02 16 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione                

w 16 02 15 

22. 16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia 

23. 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 

24. 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 

25. 16 06 03* Baterie zawierające rtęć 

26. 16 06 04 Baterie alkaiczne (z wyłączeniem 16 06 03) 

27. 16 06 05 Inne baterie i akumulatory 

28. 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 

29. 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

30. 17 01 02 Gruz ceglany 

31. 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

32. 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 

33. 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 

34. 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 

35. 17 01 82 Inne niewymienione odpady 

36. 17 02 01 Drewno 

37. 17 02 02 Szkło 

38. 17 02 03 Tworzywa sztuczne 

39. 17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 

40. 17 03 03* Smoła i produkty smołowe 
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41. 17 03 80 Odpadowa papa 

42. 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 

43. 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 

44. 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 

45. 17 08 02 Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione                   

w 17 08 01 

46. 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

47. 20 01 01 Papier i tektura 

48. 20 01 02 Szkło 

49. 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

50. 20 01 10 Odzież 

51. 20 01 11 Tekstylia 

52. 20 01 13* Rozpuszczalniki 

53. 20 01 14* Kwasy 

54. 20 01 15* Alkalia 

55. 20 01 17* Odczynniki fotograficzne 

56. 20 01 19* Środki ochrony roślin  

57. 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

58. 20 01 23* Urządzenia zawierające freon 

59. 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 

60. 20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 

61. 20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające 

substancje niebezpieczne 

62. 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż 

wymienione w 20 01 27 

63. 20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 

64. 20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 

65. 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

66. 20 01 32 Leki inne niż w 20 01 31 
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67. 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 

68. 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 

69. 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 

w  20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 

70. 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 

w  20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35 

71. 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 

72. 20 01 39 Tworzywa sztuczne 

73. 20 01 40 Metale 

74. 20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 

75. 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zebrane w sposób selektywny 

76. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 

77. 20 02 02 Gleba i ziemia w tym kamienie 

78. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 

79. 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione i innych podgrupach 

 

 

§ 4 

1. Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych                                 

i niecieknących  pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu. 

2. Odpady ulegające biodegradacji, o których mowa w § 3 ust. 4, przyjmowane są 

jednorazowo do 5m
3
.  

§ 5 

Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady dostarczone w sposób umożliwiający                  

ich selektywne odebranie, zgodnie z kategoriami odpadów wymienionymi w § 3 ust. 4. 

§ 6 

1. Przyjmowanie odpadów może być okresowo  wstrzymane.   



6 

 

2. Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny 

z obowiązującym Regulaminem PSZOK. 

§ 7 

Na terenie PSZOK osoby poniżej 18 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby 

pełnoletniej. 

§ 8 

Osoby korzystające z PSZOK obowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi obiektu, 

w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu przemieszczania się na 

terenie PSZOK. 

§ 9 

W PSZOK w szczególności nie będą przyjmowane: 

1) odpady dostarczone w sposób nieselektywny; 

2) zmieszane odpady komunalne; 

3) odpady budowlane zawierające azbest; 

4) odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła       

niż gospodarstwo domowe; 

5) odpady nieprawidłowo zabezpieczone, odbiegające właściwościami od odpadów 

wymienionych w § 3 ust.4 lub zanieczyszczone w sposób uniemożliwiający klasyfikację 

odpadów; 

6) zdekompletowany sprzęt elektryczny i elektroniczny.  

 

§ 10 

Odpady wymienione w pkt. § 3 pkt. 4 będą magazynowane w odpowiednich, 

przystosowanych do tego celu pojemnikach, kontenerach oraz boksach, w sposób selektywny, 

bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska, w oparciu o posiadane decyzje wymagane 

przepisami prawa. 
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§ 11 

1. Odpady powinny być przywiezione w takiej formie i ilości, która umożliwi 

dostarczającemu swobodne, bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu, 

przeniesienie odpadów do przystosowanych do tego celu pojemników, kontenerów 

lub boksów znajdujących się na terenie PSZOK. 

2.  Wjazd na teren PSZOK jest możliwy tylko i wyłącznie za pozwoleniem obsługi PSZOK. 

3.  Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu w szczególności w przypadku, 

gdy: dostarczone odpady nie znajdują się w wykazie odpadów przyjmowanych, odpady 

są zmieszane, zanieczyszczone lub przyjęcie odpadów byłoby sprzeczne z przepisami 

prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu i życiu ludzi. 

4. Odpady niebezpieczne płynne (farby, lakiery, oleje, itp.) powinny znajdować                          

się w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach oraz powinny zawierać etykiety. 

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być zdekompletowany. 

§ 12 

Każdorazowe dostarczenie odpadów przez mieszkańców gminy wymienionej w § 3 ust.1 jest 

ewidencjonowane i potwierdzane stosownym formularzem przekazania odpadów.  

§ 13 

Zebrane selektywnie odpady są przekazywane podmiotom posiadającym stosowne 

pozwolenia z zakresu gospodarki odpadami. 

§ 14 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych spełnia standardy sanitarne, o których 

mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku              

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

gospodarowaniu odpadami komunalnymi. 

§ 15 

Regulamin PSZOK jest dostępny na terenie PSZOK w miejscowości Smolna,                              

w sekretariacie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.zzo-olszowa.pl. 

http://www.zzo-olszowa.pl/
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Załącznik nr 1 

do Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości  

Smolna przyjętego Uchwałą Nr 41/2018 Zarządu Zakładu Zagospodarowania  

Odpadów Olszowa Sp. z o.o. z siedzibą w Olszowie z dnia 21.05.2018 r. 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), w związku z przyjęciem odpadów do 

PSZOK, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia 

i nazwiska, miejsca zamieszkania, z którego pochodzą odpady oraz przekazania tych danych 

do właściwego miejscowo urzędu gminy, zgodnego z miejscem wytworzenia odpadów.  
 

 

 

        ……………………………………………….. 

 (czytelny podpis – imię i nazwisko)

     

  

  

KLAZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, że: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZZO Olszowa Sp. z o.o.  z siedzibą 

w Olszowa, adres:  Olszowa, ul. Bursztynowa 55, 63-600 Kępno 

2) Inspektorem ochrony danych jest Paweł Szalek. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości 

związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych osobowych, proszę nie 

wahać się skontaktować z nim pod adresem: pawel.szalek@zzo-olszowa.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane mogą być w celu przyjęcia i zagospodarowania 

odpadów do PSZOK w m.Smolna, realizacji umów zawartych z kontrahentami, na 

podstawie art.6 ust.1 lit. f. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe 

przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu 

określonym w treści zgody. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być inne podmioty na podstawie 

podpisanych stosownych umów z ZZO Olszowa Sp. z o.o. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu. 

8) Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy 

złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie 

z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane 

z Pani/Pana szczególną sytuacją. 

mailto:pawel.szalek@zzo-olszowa.pl

