
ZARZĄDZENIE  Nr 125a/2020 

BURMISTRZA TUŁOWIC  

z dnia 28 lutego 2020 r. 

w sprawie Regulaminu Korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506 z 

późn. zm.) w związku z art.3 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz.U. z 2019 r. poz.2010 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1.  

Wprowadzam Regulamin Korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tułowicach, 

stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2.  

Traci moc Zarządzenie Nr 320/2014 Wójta Gminy Tułowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie regulaminu 

korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

§ 3.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020. 

 Burmistrz Tułowic 

Andrzej Wesołowski  
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Załącznik 

do zarządzenia nr 125a/2020 

Burmistrza Tułowic 

z dnia 28 lutego 2020 r. 

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W 

TUŁOWICACH 

§ 1. 

Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w Tułowicach, zwany dalej „PSZOK”. 

§ 2. 

PSZOK usytuowany jest w Tułowicach przy ul. Porcelanowej 5D. PSZOK jest czynny we wtorki i czwartki w 

godzinach od 14.00 do 18.00 oraz w soboty w godzinach od 12.00 do 16.00. 

§ 3. 

W dni ustawowo wolne od pracy oraz święta na terenie PSZOK odpady nie będą przyjmowane. 

§ 4. 

PSZOK nieodpłatnie przyjmuje odpady z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tułowice. 

§ 5. 

Przyjęcie odpadów od mieszkańców Gminy Tułowice potwierdzone jest oświadczeniem przyjęcia odpadów, który 

stanowi załącznik do Regulaminu. 

§ 6. 

W PSZOK przyjmowane są następujące frakcje odpadów: 

 

Lp. Kod  

odpadu 

Rodzaj odpadu Charakterystyka Sposób i miejsce 

magazynowania 

Ilość  

odpadów 

1. 20 01 21* 

1) 

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć 

Świetlówki liniowe do 

długości 1,5m, kompaktowe, 

niskoprężne lampy sodowe 

Magazynowane selektywnie pod 

zadaszoną wiatą, na 

utwardzonym podłożu 

zabezpieczone przed dostępem 

osób postronnych 

Bez ograniczeń 

2. 20 01 23* 

1) 

Urządzenia zawierające freony Chłodziarki, zamrażarki, 

klimatyzatory zawierające 

freon 

Magazynowane w sposób 

selektywny pod zadaszoną wiatą, 

na utwardzonym podłożu, 

zabezpieczone przed dostępem 

osób postronnych 

Bez ograniczeń 
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3. 20 01 33* 

1) 

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz nie 

sortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie 

 Magazynowane selektywnie w 

szczelnym zamkniętym 

pojemniku pod zadaszoną wiatą, 

odpornym na działanie 

substancji chemicznych 

zawartych w odpadach, na 

utwardzonym podłożu, 

zabezpieczone przed dostępem 

osób postronnych 

Bez ograniczeń 

4. 20 01 35* 

1) 

Zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 

01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

Zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne, monitory, 

telewizory, laptopy, notebooki, 

kalkulatory, kieszonkowe 

konsole do gier, urządzenia 

elektryczne z wyświetlaczem 

LCD lub plazmowym 

Magazynowane selektywnie pod 

zadaszoną wiatą na 

utwardzonym podłożu, 

zabezpieczone przed dostępem 

osób postronnych 

Bez ograniczeń 

5. 15 01 01 

lub  

20 01 01 

Opakowania z papieru i 

tektury 

 

Papier i tektura 

Opakowania z papieru i 

tektury, gazety, katalogi, 

reklamówki papierowe 

Magazynowane selektywnie w 

workach foliowych lub 

kontenerach pod zadaszoną 

wiatą 

Bez ograniczeń 

6. 15 01 07 

lub  

20 01 02 

Opakowania ze szkła Opakowania szklane bez 

zawartości opakowania 

Magazynowane selektywnie w 

wydzielonym, zamkniętym 

kontenerze, na utwardzonym  

podłożu, zabezpieczone przed 

dostępem osób postronnych 

Bez ograniczeń 

7. 15 01 06 Zmieszane odpady 

opakowaniowe 

Tworzywa sztuczne 

niezanieczyszczone, nie 

zawierające ceramiki, szkła, 

metalu, gumy; metale, odpady 

opakowaniowe 

wielomateriałowe 

Magazynowane selektywnie w 

wydzielonym, zamkniętym 

kontenerze, na utwardzonym 

podłożu, zabezpieczone przed 

dostępem osób postronnych 

Bez ograniczeń 

8. 16 01 03 Zużyte  opony Opony pochodzące z 

samochodów osobowych lub 

pojazdów jednośladowych 

Magazynowane selektywnie w 

wydzielonym, zamkniętym 

kontenerze, na utwardzonym 

podłożu, zabezpieczone przed 

dostępem osób postronnych 

4 szt./ 

osobę/rok 

9. 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych  i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06 

 Magazynowane selektywnie w 

wydzielonym kontenerze, na 

utwardzonym podłożu, 

zabezpieczone przed dostępem 

osób postronnych 

3) 

10. 20 01 10 Odzież  Magazynowane selektywnie w 

workach foliowych lub 

kontenerach pod zadaszoną 

wiatą 

Bez ograniczeń 

11. 20 01 11 Tekstylia  Magazynowane selektywnie w 

workach foliowych lub 

kontenerach pod zadaszoną 

wiatą 

Bez ograniczeń 
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12. 20 01 36 

1) 

Zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35 

Pralki, piekarniki, suszarki do 

ubrań, zmywarki, 

mikrofalówki, sprzęt audio, 

kamery, aparaty fotograficzne, 

telefony komórkowe, telefony 

stacjonarne, maszyny do 

szycia, opiekacze, tostery, 

komputery, drukarki, maszyny 

do pisania, wentylatory 

elektryczne, grzejniki, 

elektryczne, termostaty, 

chłodziarki, zamrażarki, 

klimatyzatory nie zawierające 

freonu, odkurzacze, żelazka, 

inne urządzenia kuchenne, 

inne urządzenia elektryczne 

nie zawierające substancji 

niebezpiecznych 

Magazynowane selektywnie w 

sposób selektywny pod 

zadaszoną wiatą, na 

utwardzonym podłożu, 

zabezpieczone przed dostępem 

osób postronnych  

Bez ograniczeń 

13. 20 02 01 

 

Odpady ulegające 

biodegradacji 

Części  roślin z ogrodów i 

parków, odpady roślinne nie 

zawierające odpadów 

mięsnych 

Magazynowane selektywnie w 

wydzielonym zamkniętym 

kontenerze, na utwardzonym 

podłożu, zabezpieczone przez 

dostępem osób postronnych  

Bez ograniczeń 

14. 20 03 07 

2) 

Odpady wielkogabarytowe Meble, meble tapicerowane, 

wanny, brodziki z tworzyw 

sztucznych, okna (bez szyb) -  

meble dostarczone do PSZOK 

muszą być rozkręcone i 

rozmontowane 

Magazynowane selektywnie w 

sposób selektywny pod 

zadaszoną wiatą, na 

utwardzonym podłożu, 

zabezpieczone przed dostępem 

osób postronnych 

300kg/ 

gospodarstwo/rok 

15. 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów 

Odpady mineralne  

niezanieczyszczone z betonu 

oraz gruzu 

Magazynowane selektywnie w 

wydzielonym kontenerze, na 

utwardzonym podłożu, 

zabezpieczone przed dostępem 

osób postronnych 

3) 

16. 17 01 02 Gruz ceglany Gruz, cegła 

niezanieczyszczone 

Magazynowane selektywnie w 

wydzielonym kontenerze, na 

utwardzonym podłożu, 

zabezpieczone przed dostępem 

osób postronnych 

3) 

17. 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne 

niż wymienione w 17 09 01, 

17 09 02 i 17 09 03 

Płyty kartonowo-gipsowe, 

folia malarska, tapety, rynny 

pcv, donice, skrzynki 

plastikowe, czyste pojemniki 

po farbach 

Magazynowane selektywnie w 

wydzielonym, zamkniętym 

kontenerze, na utwardzonym 

podłożu, zabezpieczone przed 

dostępem osób postronnych 

3) 

18. 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 

20 01 31 

 Magazynowane selektywnie w 

specjalnym pojemniku 

zawierającym wkład kartonowy 

lub worek foliowy, na 

utwardzonym podłożu, w 

zamkniętym pomieszczeniu 

zabezpieczonym przed dostępem 

osób postronnych 

Bez ograniczeń 
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19. 15 01 10* Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone 

Opakowania po substancjach 

niebezpiecznych (jedynie po 

całkowitym ich opróżnieniu), 

np. środkami ochrony roślin I i 

II klasy toksyczności – bardzo 

toksyczne i toksyczne 

Magazynowane selektywnie w 

wydzielonym pojemniku, na 

utwardzonym podłożu, pod 

zadaszoną wiatą,zabezpieczone 

przed dostępem osób 

postronnych 

Bez ograniczeń 

20. 20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne 

 Magazynowane selektywnie w 

wydzielonym pojemniku lub 

kontenerze, na utwardzonym 

podłożu, pod zadaszoną wiatą 

zabezpieczone przed dostępem 

osób postronnych 

Bez ograniczeń 

21. 20 01 99 Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny 

Odpady niekwalifikujące się 

do odpadów medycznych 

powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku 

przyjmowania produktów 

leczniczych w formie iniekcji i 

prowadzenia monitoringu 

poziomu substancji we krwi, w 

szczególności igieł i 

strzykawek  

Magazynowane selektywnie w 

wydzielonym zamkniętym 

pojemniku, w zamkniętym 

pomieszczeniu, na utwardzonym 

podłożu, zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich 

Bez ograniczeń 

22. 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03 

Materiały izolacyjne, 

styropian, wełna mineralna, 

pianka poliuretanowa 

Magazynowane selektywnie w 

wydzielonym zamkniętym 

kontenerze, pod zadaszoną 

wiatą, na utwardzonym podłożu, 

zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich 

250 kg/ 

gospodarstwo/rok 

 

*odpady niebezpieczne 

1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - kompletny; 

2) meble dostarczone do PSZOK muszą być rozkręcone i rozmontowane; 

3) Kody: 17 01 07, 17 01 01, 17 01 02 i 17 09 04 – łącznie 400kg/gospodarstwo/rok. 

§ 7.  

W przypadku dostarczenia odpadów przez inną osobę w imieniu mieszkańca Gminy Tułowice, osoba ta 

obowiązana jest przedłożyć stosowne pełnomocnictwo na piśmie. 

§ 8.  

Odpady wymagające opakowania przyjmowane są w szczelnych, nie cieknących pojemnikach zawierających 

informację o rodzaju odpadu. 

§ 9. 

Dostarczone odpady przyjmowane są wyłącznie w sposób umożliwiający ich selektywne odbieranie, zgodnie z § 6. 
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§ 10. 

Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów: 

1) których ilość i rodzaj wskazuje na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe; 

2) jeżeli zostały przywiezione w ilości ponad ustalone limity określone w Załączniku do Uchwały nr 

XVI/86/20 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 30 stycznia  

2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, 

3) gdy dostarczone frakcje odpadów są zmieszane; 

4) odbiegających właściwościami od frakcji odpadów, określonych w Załączniku, o którym mowa w pkt 2; 

5) zanieczyszczonych innymi frakcjami odpadów w sposób uniemożliwiający kwalifikację odpadów. 

§ 11. 

Osoby dostarczające selektywnie zebrane odpady do PSZOK są zobowiązane do samodzielnego umieszczania ich w 

oznakowanych pojemnikach lub kontenerach. 

§ 12. 

Mieszkaniec nie może dostarczyć odpadów przyjmowanych w ilości ograniczonej zgodnie z postanowieniami 

Uchwały nr XVI/86/20 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia 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 punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

ponad limit wyznaczony na rok w stosunku do osoby lub gospodarstwa domowego. 

§ 13. 

Odpady przyjmowane w ilości ograniczonej mieszkaniec musi dostarczyć w sposób umożliwiający zważenie danego 

odpadu. 

§ 14. 

Na terenie PSZOK dzieci mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej. 

§ 15. 

Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do: 
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1) przestrzegania zaleceń pracownika PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz 

sposobu poruszania się po PSZOK; 

2) zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nie używania źródeł otwartego ognia; 

3) zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń. 

§ 16. 

Wszelkie informacje o pracy punktu można uzyskać na miejscu od pracownika PSZOK lub pod numerem telefonu: 

77 4600114. 

§ 17. 

Skargi wnioski przyjmowane są w dni powszednie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Tułowicach, ul. Szkolna 

1, 49-130 Tułowice pod numerem telefonu: 4600143 w.21. 

§ 18. 

Regulamin korzystania z PSZOK jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w 

Tułowicach: bip.tulowice.pl oraz na tablicach ogłoszeń.
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Załącznik 

do Regulaminu Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych 

w Tułowicach 

OŚWIADCZENIE PRZYJĘCIA ODPADÓW 

do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tułowicach 

w miesiącu …………………………………. r. 

 

1. Data przyjęcia odpadów: 

…………………………………………………………………………………………... 

2. Imię i nazwisko mieszkańca Gminy Tułowice: 

…………………………………………………………………………………………... 

3. Odpady pochodzące z nieruchomości położonej w: 

…………………………………………………………………………………………... 

4. Kod i rodzaj odpadów: 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

5. Ilość odpadów (Mg/kg): 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

 

Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.  

 

 

 

………………………………….……      …………………………………………………….…. 

(podpis dostarczającego odpady)        (podpis pracownika PSZOK
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INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Gospodarowanie odpadami (surowcami wtórnymi) 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Tułowice, reprezentowana przez Burmistrza Tułowic, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w 

Tułowicach, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice, tel. 774600143, faks 774600474, e-mail: tulowice@tulowice.pl 

2. Inspektorem ochrony danych jest Krzysztof Kranc, tel.: 509947925, e-mail: poczta@krzysztofkranc.com 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu gospodarowania odpadami (surowcami wtórnymi). 

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych: 
a) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który to obowiązek określa: 

• ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

• ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

• ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

oraz inne, właściwe ze względu na ww. cel przetwarzania, przepisy prawa i / lub umowy, czy inne instrumenty prawne, do których stosowania 

administrator jest zobowiązany w związku z realizacją ww. celu przetwarzania. 

4. Odbiorcy danych osobowych / kategorie odbiorców danych: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, podmioty odbierające odpady, operatorzy 

pocztowi, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora oraz inne osoby fizyczne, prawne, organy publiczne, jednostki lub inne 

podmioty, uprawnione na podstawie właściwych przepisów prawa i / lub umów, czy innych instrumentów prawnych, do których stosowania administrator 

jest zobowiązany, gdy ma zastosowanie. 

5. Z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w zdaniu drugim, Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. 

celu przetwarzania. 

Jeżeli, w związku z realizacją ww. celu przetwarzania, zastosowanie znajdują przepisy prawa i / lub umowy, czy inne instrumenty prawne, stosuje się 

okresy przechowywania danych osobowych w nich wskazane. 

6. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych, 

gdy - i w zakresie, w jakim - jest to dopuszczone obowiązującymi przepisami prawa i możliwe dla administratora. 

7. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie Państwa danych osobowych: 

a) jest wymogiem ustawowym, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze, 

b) nie jest wymogiem umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. 

Podanie Państwa danych osobowych, będących wymogiem ustawowym, jest obowiązkowe. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe, jest brak możliwości realizacji ww. celu przetwarzania. 
9. Decyzje dotyczące Państwa nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

10. Państwa dane osobowe nie są profilowane. 
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