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REGULAMIN ZBIÓRKI ODPADÓW  
W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH  

ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. KOMUNALNEJ 4 WE WŁOCŁAWKU 
 
Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszkańcy Gminy Miasto 

Włocławek mogą dostarczyć odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych typu: 

przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble  

i odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, chemikalia, zużyte opony. 

 
I. Zasady ogólne: 

1. PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00  

do 18:00 i w soboty od 09:00 do 14:00. 

2. W okresie od maja do października – w soboty, PSZOK czynny jest w godzinach od 9:00 

do 16:00. 

3. Poza godzinami pracy teren PSZOK jest zamknięty dla dowozu odpadów  

i zabronione jest wejście osób nieupoważnionych. 

4. Dostarczone przez mieszkańca odpady do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie. 

5. Prowadzona jest ewidencja przyjmowanych odpadów. 

6. Korzystający z PSZOK  zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu  

i poleceń pracownika punktu. 

 
II. Ustalenia szczegółowe: 

 

1. PSZOK przyjmuje odpady od mieszkańców Gminy Miasto Włocławek w zamian za 

uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po okazaniu dokumentu 

potwierdzającego tożsamość osoby dostarczającej odpady oraz po wypełnieniu przez 

właściciela odpadów oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr  2 do Regulaminu. 

2. W przypadku zlecenia transportu odpadów innej osobie, właściciel odpadów zobowiązany 

jest do wypełnienia oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 i przekazania go osobie 

transportującej odpady. 

3. Osoba transportująca odpady na zlecenie, niebędąca jednocześnie właścicielem odpadów, 

jest zobowiązana do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz przedłożenia 

oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 wypełnionego przez właściciela odpadów. 



4. W przypadku dostarczenia odpadów od mieszkańców z zabudowy wielolokalowej                     

(np. spółdzielni, wspólnot, budynków komunalnych, itp.) zarządca zobowiązany jest do 

wypełnienia oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr  3 do Regulaminu. 

5. Przyjęcie odpadów do PSZOK odbywa się w obecności pracownika, który ewidencjonuje 

przywiezione odpady i zapisuje adres nieruchomości, z której pochodzą odpady. 

6. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności 

z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia, itp. 

7. Sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstwa domowego winien dostarczyć w całości, 

tzn. nie rozmontowany.  

8. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.                        

W przypadku dostarczenia odpadów zmieszanych mieszkaniec ma obowiązek 

rozsortowania odpadów do poszczególnych pojemników zlokalizowanych w punkcie. 

9. Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach 

producenta. Opakowania powinny posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone. 

10. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady wymienione w Załączniku  

nr 1 Regulaminu. 

11. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów: 

− odpady zawierające azbest, 

− szyby samochodowe, 

− części samochodowe, 

− szkło zbrojone i hartowane, 

− zmieszane odpady komunalne, 

− odpady nieoznaczone, bez możliwości identyfikacji, 

− odpady w opakowaniach cieknących. 

12. PSZOK nie przyjmuje bezpłatnie takich odpadów jak: 

− odpady pochodzące z działalności gospodarczej lub rolnej, 

− odpady w ilościach masowych, 

− odpady pochodzące od wykonawców robót budowlanych, o których mowa w art. 5 

ust. 2 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), 

− wszelkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż  

z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych) – 

zwłaszcza w dużych ilościach.  



13.  Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy: 

a) uzasadni, że odpady nie są odpadami komunalnymi pochodzącymi z gospodarstwa 

domowego, tj. nie powstały w wyniku bytowania człowieka lub ich ilość albo rodzaj 

wskazuje na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe, 

b) dostarczone zostaną inne odpady niż wymienione w Załączniku nr 1. 

c) dostarczone odpady będą niewłaściwie wysegregowane lub zanieczyszczone innymi 

odpadami w sposób uniemożliwiający ich kwalifikację zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923 

ze zm.), 

d) dostawca odpadów nie okaże wymaganego dokumentu potwierdzającego tożsamość lub 

nie wypełni oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, 

14. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów  

w przypadku: 

− stwierdzenia przez pracownika PSZOK, iż odpady dostarczone nie znajdują się  

w wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych, 

− stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach, 

− stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych. 

15. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących)  

i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) 

umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania. 

16. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczyć w sposób selektywny, z podziałem na: 

a) odpady betonu i gruzu betonowego, 

b) odpady gruzu ceglanego, 

c) odpady ceramiczne, 

d) drewno, 

e) szkło, 

f) tworzywa sztuczne. 

17. Przyjmujący odpady pracownik PSZOK wystawi dostarczającemu potwierdzenie przyjęcia 

odpadu na ustalonym druku. 

18. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne  

z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi. 

19. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK odpadów, pracownik PSZOK 

sporządza stosowną notatkę wraz z uzasadnieniem i dokumentacją fotograficzną. 



20. Pracownik PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazuje miejsce 

gdzie należy je donieść i w którym boksie, pojemniku umieścić, z zastrzeżeniem pkt. 21.  

21. Na wniosek osoby starszej, osoby niepełnosprawnej i kobiety pracownik PSZOK 

zobowiązany jest do udzielenia pomocy przy umieszczaniu odpadów w boksie, pojemniku.  

22. Mieszkańcy mogą transportować odpady wyłącznie samochodami osobowymi i osobowymi 

z przyczepką lub samochodami dostawczymi do 3,5 ton. 

23.  Na terenie PSZOK obowiązuje zakaz używania otwartego ognia. 

 
III. Postanowienia końcowe: 

1. Wszelkich informacji o pracy Punktu udziela pracownik PSZOK na miejscu lub pod 

numerem telefonu 54 412 38 92. 

2. Skargi i wnioski przyjmowane są w Dziale Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku.  

3. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dostępny 

jest na stronach internetowych www.saniko.com.pl oraz www.zbierajselektywnie.pl. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.saniko.com.pl/


Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 
RODZAJ ODPADÓW PRZYJMOWANYCH 

W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. KOMUNALNEJ 4 WE WŁOCŁAWKU  

 
 

L.p. Kod odpadu Rodzaj odpadu 

1 20 01 01 Papier i tektura 

2 20 01 02 Szkło 

3 20 01 10 Odzież 

4 20 01 11 Tekstylia 

5 20 01 13* Rozpuszczalniki 

6 20 01 14* Kwasy 

7 20 01 15* Alkalia 

8 20 01 19* Środki ochrony roślin  

9 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

10 20 01 23* Urządzenia zawierające freony 

11 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 

12 20 01 27* 
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje 

niebezpieczne 

13 20 01 28 
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice inne niż wymienione  

w 20 01 27 

14 20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 

15 20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 

16 20 01 32 
Leki inne niż wymienione  

w 20 01 31 

17 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 

18 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 

19 20 01 35* 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione  

w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 

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

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

21 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 

22 20 01 39 Tworzywa sztuczne 



L.p. Kod odpadu Rodzaj odpadu 

23 20 01 40 Metale 

24 20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 

25 20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 

26 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 

27 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 

28 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki i remontów 

29 17 01 02 Gruz ceglany 

30 17 01 03 Odpady z innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

31 17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

32 17 01 80 Usunięte tynki, tapety okleiny itp. 

33 17 02 01 Drewno 

34 17 02 02 Szkło 

35 17 02 03 Tworzywa sztuczne 

36 17 03 80 Odpadowa papa 

37 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 

38 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03  

39 17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 

09 01, 17 09 02, 17 09 03 

40 16 01 03 Zużyte opony 

41 16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 

42 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 

43 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

44 15 01 03 Opakowania z drewna 

45 15 01 04 Opakowania z metali 

46 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 

47 15 01 07 Opakowania ze szkła 

48 15 01 10* 
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone  

49 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
          Załącznik Nr 2 do  
          Regulaminu PSZOK 

  

OŚWIADCZENIE 

w sprawie przekazania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

 

Ja, niżej podpisany/a* ……………………………………………………………………………………….………….., 

legitymujący/a*  się dowodem osobistym nr ………………………… , PESEL/NIP…………………..……….……., 

oświadczam, że dostarczone przeze mnie do PSZOK odpady, zostały wytworzone w gospodarstwie domowym 

położonym we Włocławku, przy ul. ………………………………………………………………….……………………  

 ………………………………………………………………….……………………  

 Ponadto oświadczam, że: 

1) Zapoznałem(am)* się z Regulaminem Zbiórki Odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych zlokalizowanego na terenie Gminy Miasto Włocławek przy ul. Komunalnej 4; 

2) Odpady, które przywiozłem(am)* do PSZOK nie powstały w związku z działalnością gospodarczą; 
3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saniko sp. z o.o. (ul. Komunalna 4,    

87-800 Włocławek) w celu weryfikacji możliwości korzystania z PSZOK oraz sprawozdawczości                          
z działalności PSZOK. 

 
 

       ….…………………………………………………… 
                          (data i czytelny podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr 3 do  

          Regulaminu PSZOK 

  

OŚWIADCZENIE 

w sprawie przekazania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

 

Ja, niżej podpisany/a* ……………………………………………………………………………………….………….., 

działający w imieniu (np. spółdzielni, wspólnot, budynków komunalnych, itp.) …………………………… 

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

………………………………………………………………………………./NIP…………………..……….……., 

oświadczam, że dostarczone przeze mnie do PSZOK odpady, zostały wytworzone w gospodarstwach  

domowych położonym we Włocławku, przy ul. …………………………………………………….……………………  

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

 

 

 

 Ponadto oświadczam, że: 

4) Zapoznałem(am)* się z Regulaminem Zbiórki Odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych zlokalizowanego na terenie Gminy Miasto Włocławek przy ul. Komunalnej 4; 

5) Odpady, które przywiozłem(am)* do PSZOK nie powstały w związku z działalnością gospodarczą; 
6) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saniko sp. z o.o. (ul. Komunalna 4,    

87-800 Włocławek) w celu weryfikacji możliwości korzystania z PSZOK oraz sprawozdawczości                          
z działalności PSZOK. 

 
 

       ….…………………………………………………… 
                          (data i czytelny podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Niepotrzebne skreślić 
 

 

 

 

 
 


