
 

 

UCHWAŁA NR XLVI/392/14 

RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU 

z dnia 30 lipca 2014 r. 

zmieniająca uchwałę 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  

i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 6r ust. 3 i 2a ustawy  

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399,  

poz. 1593), Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr XXX/280/13 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodaro-

wania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów (Dz. Urz. Woj. 

Op. z 2013 r. poz. 996) zmienionej uchwałą nr XXXI/284/13 z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniającą uchwałę  

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 nie-

ruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty se-

lektywnego zbierania odpadów (Dz. Urz. Woj. Op. z 2013 r. poz. 1240) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „Szczegółowy sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w An-

toniowie stanowi załącznik do niniejszej uchwały”. 

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.  

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz w „Wiadomościach Ozimskich”.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Opolskiego.  

  

  Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

Joachim Wiesbach 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 4 sierpnia 2014 r.

Poz. 1856



Załącznik 

 do uchwały nr XLVI/392/14 

Rady Miejskiej w Ozimku 

z dnia 30 lipca 2014 r. 

REGULAMIN SPOSOBU ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

W ANTONIOWIE 

§ 1.1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  

w Antoniowie k. Ozimka, zwanym dalej PSZOK. 

2. PSZOK prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. 

w Antoniowie k. Ozimka. 

3. PSZOK czynny jest: 

Poniedziałek    8
00 

- 16
00

 

Wtorek        9
00 

- 17
00

 

Środa           8
00 

- 16
00

 

Czwartek      9
00 

- 17
00

 

Piątek        8
00 

- 16
00

 

Sobota       10
00 

- 14
00

 

W dniach ustawowo wolnych od pracy, PSZOK jest nieczynny. 

4. PSZOK przyjmuje selektywnie zebrane odpady dostarczane przez gospodarstwa domowe i właścicieli 

nieruchomości, objętych gminnym systemem gospodarki odpadami na terenie Gminy Ozimek, które ze wzglę-

du na charakter i ilość podobne są do pochodzących z gospodarstwa domowego. 

5. Przyjmowanie odpadów odbywa się na podstawie dokumentu potwierdzającego zamieszkiwanie w Gminie 

Ozimek, lub dowodu opłat za odbiór odpadów komunalnych za poprzedni miesiąc (na terenie Gminy Ozimek). 

6. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK po sprawdzeniu zgodności z wykazem 

odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK. 

7. PSZOK dokonując odbioru poszczególnych frakcji wyselekcjonowanych odpadów ma obowiązek zwa-

żyć je i odnotować na indywidualnym koncie dostarczającego odpady. 

8. PSZOK wydaje dokument potwierdzający przyjęcie odpadów określonych w regulaminie PSZOK. 

§ 2.1. Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zbierane odpady komunalne z terenu Gminy Ozimek. 

2. Odpady dostarczone do PSZOK powinny być posegregowane i właściwie zabezpieczone. 

3. Opakowania po odpadach niebezpiecznych powinny być szczelnie zamknięte w oryginalnych opakowaniach pro-

ducenta. Opakowania nie mogą być uszkodzone i powinny posiadać etykiety producenta oznaczające ich zawartość. 

4. Odpady do PSZOK mogą być dostarczone pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 

3,5 tony. 

5. Odpady zbierane są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych i oznakowanych pojemni-

kach bądź w wyznaczonych miejscach, w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska. 

6. PSZOK nie przyjmuje niżej wymienionych odpadów: 

a) odpadów zawierających azbest, 

b) odpadów radioaktywnych i skażonych biologiczne, 

c) szyb samochodowych i części samochodowych, (zderzaki, lampy, fotele itp.), 

d) szkła zbrojonego i hartowanego, 
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e) materiałów izolacyjnych, takich jak: wełna mineralna, papa, styropian - za wyjątkiem styropianu 

opakowaniowego wyrobów AGD - RTV, 

f) złomu metali żelaznych i nieżelaznych, 

g) zmieszanych odpadów komunalnych, 

h) odpadów w ilościach masowych wskazujących na to, że pochodzą z działalności gospodarczej lub 

likwidacji takiej działalności, lub remontów kapitalnych (wyburzanie nieruchomości itp.), 

i) odpadów niebezpiecznych w opakowaniach uszkodzonych, nieszczelnych lub bez etykiet produ-

centa uniemożliwiających ich identyfikację, 

j) nie spełniających wymogów zawartych w niniejszym Regulaminie. 

7. Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny z Regulaminem. 

8. Odpady przyjęte do PSZOK będą ewidencjonowane (rodzaj, ilość odpadów, pochodzenie odpadów, ad-

res nieruchomości z której pochodzą odpady). 

9. Zebrane odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego organu na pro-

wadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów. 

10. Na terenie PSZOK obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i używania otwartego ognia. 

11. Osoby fizyczne dostarczające odpady do PSZOK zobowiązane są do wyrażenia zgody na przetwarzanie da-

nych osobowych w celu zarejestrowania, ewidencji i wydania karty przekazania odpadu, na podstawie pisemnej 

zgody zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 

poz. 926 ze zmianami). Zarejestrowane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do celów ewidencyjnych 

PSZOK. 

12. Obsługa PSZOK nie prowadzi rozładunku odpadów z pojazdów, segregacji odpadów, nie umieszcza odpa-

dów w pojemnikach, za wyjątkiem opakowań szklanych po odpadach niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych. 

13. Informacja o pracy PSZOK udzielana jest telefonicznie pod numerem telefonu: 77 465 12 38. 
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Załącznik 

 do Regulaminu świadczenia usług  

przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  

w Antoniowie 

 

§ 1. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje się następujący 

sprzęt elektryczny i elektroniczny: 

1) urządzenia elektryczne i elektroniczne kompletne tzn. takie, z których nie zdemontowano żadnych elemen-

tów (w tym również kabli zasilających); 

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący: 

a) z gospodarstw domowych dostarczony własnym transportem jest przyjmowany bezpłatnie, 

b) inne podmioty oraz właściciele nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami na te-

renie Gminy Ozimek, który ze względu na charakter i ilość, podobny jest do pochodzącego z gospodar-

stwa domowego w regulaminie PSZOK –przyjmowany jest bezpłatnie. 

§ 2. Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego przyjmowanego do PSZOK. 

 Nr 

grupy 
 Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

 1  2 

 1 

 Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 

 1. Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące 

 2. Chłodziarki 

 3. Zamrażarki 

 4. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do chłodzenia, konserwowania i przechowywa-

nia żywności 

 5. Pralki 

 6. Suszarki do ubrań 

 7. Zmywarki 

 8. Urządzenia kuchenne, w tym kuchenki 

 9. Piece elektryczne 

 10. Elektryczne płyty grzejne 

 11. Mikrofalówki 

 12. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do gotowania i innego typu przetwarzania żywności 

 13. Elektryczne urządzenia grzejne 

 14. Grzejniki elektryczne 

 15. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do ogrzewania pomieszczeń, łóżek, mebli wy-

poczynkowych 

 16. Wentylatory elektryczne 

 17. Urządzenia klimatyzacyjne 

 18. Pozostały sprzęt wentylujący, wyciągi wentylacyjne i sprzęt konfekcjonujący 

 2 

 Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 

 1. Odkurzacze 

 2. Zamiatacze do dywanów 

 3. Pozostałe urządzenia czyszczące 

 4. Urządzenia używane do szycia, dziania, tkania i innego typu przetwarzania wyrobów włókienniczych 

 5. Żelazka i pozostałe urządzenia do prasowania, maglowania i pozostałe urządzenia służące do pie-

lęgnacji ubrań 
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 6. Tostery 

 7. Frytkownice 

 8. Rozdrabniacze, młynki do kawy oraz urządzenia do otwierania i zamykania pojemników i opakowań 

 9. Noże elektryczne 

 10. Urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania zębów, golenia, masażu oraz 

pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała 

 11. Zegary, zegarki oraz urządzenia do celów odmierzania, wskazywania lub rejestrowania czasu 

 12. Wagi 

 13. Pozostałe małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 

 3 

 Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny 

 1. Komputery osobiste 

 2. Komputery osobiste stacjonarne, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura 

 3. Laptopy, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura 

 4. Notebooki 

 5. Notepady 

 6. Drukarki 

 7. Sprzęt kopiujący 

 8. Elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania 

 9. Kalkulatory kieszonkowe i biurowe 

 10. Pozostały sprzęt do zbierania, przechowywania, przetwarzania, prezentowania lub przekazywania 

informacji drogą elektroniczną 

 11. Terminale i systemy użytkowania 

 12. Faksy 

 13. Telefaksy 

 14. Telefony 

 15. Automaty telefoniczne 

 16. Telefony bezprzewodowe 

 17. Telefony komórkowe 

 18. Systemy zgłoszeniowe/sekretarki automatyczne 

 19. Pozostałe produkty lub sprzęt służący do transmisji głosu, obrazu lub innych informacji za pomo-

cą technologii telekomunikacyjnej 

 4 

 Sprzęt audiowizualny 

 1. Odbiorniki radiowe 

 2. Odbiorniki telewizyjne 

 3. Kamery video 

 4. Sprzęt video 

 5. Sprzęt hi-fi 

 6. Wzmacniacze dźwięku 

 7. Instrumenty muzyczne 

 8. Pozostałe produkty lub sprzęt do celów nagrywania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, w tym sy-

gnałów lub innych technologii, dystrybucji dźwięku i obrazu za pomocą technologii telekomunikacyjnych 

 5 

 Sprzęt oświetleniowy 

 1. Liniowe lampy fluorescencyjne 

 2. Kompaktowe lampy fluorescencyjne 

 3. Wysokoprężne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy sodowe oraz lampy metalohalogenkowe 

 4. Niskoprężne lampy sodowe 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 5 – Poz. 1856



 5. Pozostałe urządzenia oświetleniowe służące do celów rozpraszania i kontroli światła, z wyjątkiem 

żarówek (zwykłe-żarowe) 

 6 

 Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi 

 1. Wiertarki 

 2. Piły 

 3. Maszyny do szycia 

 4. Urządzenia do skręcania, mielenia, piaskowania, przemiału, piłowania, cięcia, nawiercania, robie-

nia otworów, nabijania, składania, gięcia lub podobnych metod przetwarzania drewna, metalu i in-

nych materiałów 

 5. Narzędzia do nitowania, przybijania lub przyśrubowania lub usuwania nitów, śrub lub podobnych 

zastosowań 

 6. Narzędzia do spawania, lutowania lub podobnych zastosowań 

 7. Urządzenia do rozpylania, rozprowadzania, rozpraszania lub innego typu nanoszenia cieczy lub 

substancji gazowych innymi metodami 

 8. Narzędzia do koszenia trawy lub innych prac ogrodniczych 

 9. Pozostałe narzędzia elektryczne i elektroniczne 

 7 
 

 Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy 

 1. Kolejki elektryczne lub tory wyścigowe 

 2. Kieszonkowe konsole do gier video 

 3. Gry video 

 4. Komputerowo sterowane urządzenia do uprawiania sportów rowerowych, nurkowania, biegania, 

wiosłowania 

 5. Sprzęt sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi częściami składowymi 

 6. Automaty uruchamiane monetą, banknotem (pieniądzem papierowym), żetonem lub innym podob-

nym artykułem 

 7. Pozostałe zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy 
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