
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 

ODPADÓW KOMUNALNYCH W KRZEPICACH PRZY ul. KAZIMIERZA 

WIELKIEGO 

 

 

§ 1 

Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych w Krzepicach przy ul. Kazimierza Wielkiego (teren nieczynnego składowiska 

odpadów), prowadzonego przez Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej                         

w Krzepicach.  

§ 2 

1. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest czynny przez cały rok jeden raz 

w tygodniu tj. sobota w godzinach 800 – 1200, za wyjątkiem dni świątecznych. 

2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów jest oznakowany, ogrodzony i zabezpieczony 

przed dostępem osób niepowołanych. 

 

§ 3 

Do Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych są dostarczane odpady zbierane                   

w sposób selektywny wytworzone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie 

gminy Krzepice. Mieszkańcy dostarczają odpady do Punktu we własnym zakresie. 

 

§ 4 

 

1. Do Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych bezpłatnie przyjmowane będą 

dostarczane przez mieszkańców ponoszących opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na rzecz Gminy Krzepice selektywnie zebrane, prawidłowo 

posegregowane odpady komunalne: 

1) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło, czysty papier i tektura, 

metal, bioodpady,  

2) meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości do 0,5 tony na rok bezpłatnie, 

3) odpady tekstyliów i odzieży, 

4) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych w strumieniu 

odpadów komunalnych, tj.: 

a) chemikalia i opakowania po nich (detergenty zawierające substancje niebezpieczne, 

środki czyszczące, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze, żywice zawierające substancje niebezpieczne), 

b)  środki ochrony roślin i opakowania po nich i opakowania po nawozach chemicznych, 

c) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć itp., 

d) urządzenia zawierające freony, 

e) przepracowane oleje i tłuszcze,  

f) przeterminowane lekarstwa, 

g) 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 igły                      

i strzykawki, 

h) baterie i akumulatory, 

i) zużyte opony, 

j) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

5) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w podziale na: 

a) gruz (tj. pustak, cegła, kafla, pokruszony beton, skute tynki, odpadowe 



materiały ceramiczne itp.) w ilości do 1,5 tony na rok bezpłatnie; 

b) pozostałe odpady (tj. deski, panele, stolarka okienna, blacha, druty, inne 

elementy metalowe itp.) w ilości do 0,5 tony na rok bezpłatnie. 

 

§ 5 

 

1. Do Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Krzepicach odpłatnie 

przyjmowane będą dostarczane przez mieszkańców ponoszących opłatę                               

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Krzepice selektywnie 

zebrane, prawidłowo posegregowane odpady komunalne w ramach dodatkowych 

usług świadczonych przez Gminę Krzepice, tj.: 

1) meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości powyżej 0,5 tony na rok; 

2) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w podziale na: 

a) gruz (tj. pustak, cegła, kafla, pokruszony beton, skute tynki, odpadowe 

materiały ceramiczne itp.) w ilości powyżej 1,5 tony na rok; 

b) pozostałe odpady (tj. deski, panele, stolarka okienna, blacha, druty, inne 

elementy metalowe itp.) w ilości powyżej 0,5 tony na rok; 

c) papa; 

d) materiały izolacyjne: wełna mineralna, wełna szklana; 

e) materiały izolacyjne: styropian, pianka montażowa. 

 

2. Zakres dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz 

wysokość cen za te usługi reguluje odrębna uchwała Rady Miejskiej w Krzepicach. 

 

3. Usługi dodatkowe dotyczące odpadów komunalnych, o których mowa w § 5 ust. 1                 

są świadczone na pisemny wniosek właściciela nieruchomości i wymagają 

każdorazowego zgłoszenia zapotrzebowania na ich wykonanie w Urzędzie Miejskim 

w Krzepicach. 

 

4. Odpady komunalne przyjmowane odpłatnie w Punkcie, o których mowa w § 5 ust. 1 

muszą być ważone przez mieszkańca na urządzeniach wagowych na terenie 

oczyszczalni ścieków w Krzepicach przy ul. Kazimierza Wielkiego, co wymaga 

prowadzenia ewidencji wagowej pojazdów z odpadami oraz pojazdów                               

po wyładowaniu odpadów w PSZOKu, w celu prowadzenia ewidencji ilościowej 

odpadów według ich klasyfikacji, na podstawie której będą wystawiane przez Urząd 

Miejski w Krzepicach faktury za wykonaną usługę dodatkową. 

 

5. Ważenie odpadów, o których mowa w § 5 ust. 1 należy dokonywać oddzielnie                    

dla danej kategorii odpadu. 

 

6. Mieszkańcy dostarczają odpady do Punktu selektywnej zbiórki odpadów we własnym 

zakresie. 

 

§ 6 

 

W Punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Krzepicach nie będą przyjmowane: 

- zmieszane odpady komunalne; 

- popiół i żużle z palenisk; 

- szyby samochodowe i inne części samochodowe;  



- odpady w opakowaniach cieknących; 

- odpady budowlane zawierające azbest; 

- odpady od osób fizycznych w ilościach i charakterze wskazującym na pochodzenie 

odpadów z innego źródła niż gospodarstwo domowe; 

- odpady nieprawidłowo zabezpieczone, odbiegające właściwościami od odpadów 

wymienionych w § 4 i § 5 lub zanieczyszczone, w sposób uniemożliwiający klasyfikację 

odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10). 

 

§ 7 

 

Wymienione w § 4 i § 5 odpady będą magazynowane w odpowiednich pojemnikach                           

i miejscach, przystosowanych do tego celu, bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska.  

 

§ 8 

 

1. Przywieziony odpad powinien być w takiej formie i ilości, która umożliwi swobodne 

przeniesienie odpadu do pojemników lub miejsc do tego celu przystosowanych 

znajdujących się na terenie Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez 

dostarczającego odpad bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu. 

2. Wjazd na teren Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest możliwy tylko 

i wyłącznie za pozwoleniem pracownika Punktu. 

3. Pracownik Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ma prawo odmówić 

przyjęcia odpadu, w przypadku gdy dostarczone odpady nie znajdują się w wykazie 

odpadów przyjmowanych oraz gdy odpady są zanieczyszczone w sposób 

uniemożliwiający ich klasyfikację lub przyjęcie odpadów byłoby sprzeczne                           

z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi. 

 

§ 9 

 

Każdorazowe przyjęcie odpadów do Punktu selektywnej zbiórki opadów komunalnych 

potwierdzone jest na formularzu przyjęcia odpadów. Formularz zawiera dane przekazującego 

odpady: imię i nazwisko właściciela nieruchomości, adres nieruchomości, datę przyjęcia 

odpadu, rodzaj odpadu, ilość odpadu.  

 

§ 10 

 

Zebrane odpady w Punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych są przekazywane 

podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami.  

 

 

 


