
ZARZĄDZENIE NR B.0050.2.2014
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 3 stycznia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Bieruń

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 z późn. zm.), art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 
Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz § 4 uchwały nr XV/7/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 października 
2012 r. w sprawie  określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bieruń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA 
postanawia:

§ 1

Wprowadzić Regulamin Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla  Gminy Bieruń, stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2

Powierzyć wykonanie niniejszego Zarządzenia Prezesowi Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr B.0050.2.2014 

Burmistrza Miasta Bierunia 

z dnia 3 stycznia 2014 r. 

Regulamin Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Bieruń 

1.  Regulamin określa funkcjonowanie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Bieruń, zwanych 
dalej PSZOK. 

2.  PSZOK w Bieruniu prowadzone są przez  Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. 

3.  PSZOK zlokalizowane są na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Jagiełły oraz przy ul. Chemików w Bieruniu. 

4.  PSZOK w Bieruniu czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00  oraz w soboty w godzinach od 
10.00 do 14.00. 

5.  PSZOK przyjmuje odpady komunalne wytworzone przez mieszkańców Gminy Bieruń w gospodarstwach domowych. 

6.  W PSZOK nie są przyjmowane odpady powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. 

7. W PSZOK mieszkańcy Gminy Bieruń mogą oddawać następujące, selektywnie zebrane odpady komunalne: 

a) papier i tektura, 

b) tworzywa sztuczne, 

c) szkło, 

d) metal, 

e) opakowania wielomateriałowe, 

f) odzież, 

g) oleje silnikowe, rozpuszczalniki, farby, tusze, kleje, 

h) opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych (np. środki ochrony roślin), 

i) chemikalia, 

j) zużyte baterie i akumulatory, świetlówki, 

k) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, 

l) przeterminowane leki, 

m) zużyte opony, 

n) odpady wielkogabarytowe, 

o) odpady remontowe i budowlane do 0,5 m3 jednorazowo, jednak nie więcej niż 2 m3 /gospodarstwo domowe/rok.

8. W PSZOK nie są przyjmowane: 

a) zmieszane odpady komunalne, 

b) zmieszane odpady budowlane, 

c) gruz z rozbiórki domów, 

d) odpady budowlane i opakowania zawierające azbest, 

e) części samochodowe (z wyjątkiem szyb, opon), 

f) wymontowane kineskopy z odbiorników telewizyjnych, 

g) nieoznaczone odpady niebezpieczne bez możliwości identyfikacji, 

h) odpady o konsystencji płynnej i sypkiej w opakowaniach nieszczelnych i uszkodzonych, 

i) odpady nieoznaczone (bez etykiet), których składu chemicznego nie można zidentyfikować, 

j) odpady izolacyjne: styropian (z wyłączeniem elementów opakowań ze styropianu), papa, ondulina, wełna 
mineralna, 
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k) odpady pochodzące z działalności gospodarczej.

9.  Odpady dostarczane do PSZOK powinny być posegregowane. Mieszkańcy mogą dostarczać odpady samochodami 
osobowymi z przyczepą lub samochodami dostawczymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. 

10.  Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK, 
ich czystości, składu i zabezpieczenia, itp. 

11.  Na terenie PSZOK odpady wymienione w punkcie 7 gromadzone są selektywnie w szczelnych, zamykanych pojemnikach 
(beczkach, kontenerach), paletach, itp. przystosowanych do rodzaju zbieranych odpadów oraz w sposób bezpieczny dla 
zdrowia ludzi i środowiska. 

12. Przyjęcie odpadów w PSZOK 

a) przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK, 

b) w przypadku dostarczenia odpadów niewymienionych w niniejszym regulaminie lub niewłaściwie 
posegregowanych, pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, 

c) odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, przyjmowane są po okazaniu dokumentu 
potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie Gminy Bieruń lub dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Bieruń, 

d) przyjęcie odpadów potwierdzane jest na formularzu przyjęcia odpadów stanowiącego załącznik do niniejszego 
Regulaminu.

13.  Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP i p.poż. (w 
szczególności nie używania źródeł otwartego ognia) oraz wykonywania poleceń pracownika punktu. 

14.  Do rozładunku dostarczonych opadów zobowiązany jest ich dostawca. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK 
zobowiązana jest umieścić je w odpowiednim miejscu w kontenerach lub pojemnikach po zważeniu ich przez pracownika 
PSZOK. Umieszczanie dostarczonych odpadów będzie odbywać się pod nadzorem pracownika PSZOK. 

16. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów może być okresowo wstrzymane. 
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Załącznik do Regulaminu Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
dla Gminy Bieruń 

FORMULARZ PRZYJĘCIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Nr formularza:
 

Osoba przekazująca odpady

Imię i nazwisko:
 

Adres:
 

Przekazanie odpadów

Data przyjęcia odpadów:
 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj odpadów:

 

Masa odpadów [kg]:

 
Data i podpis 

przyjmującego odpady: Podpis osoby przekazującej odpady:

  

Id: 74EF38CA-F009-4C35-B1B1-757524CC81AD. Przyjęty Strona 3




