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Poz. 2415
UCHWAŁA NR LII/469/2018
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Karczewie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 poz. 1875 z późn. zm.1)), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Karczewie, stanowiący Załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 3. Traci moc uchwała Nr LII/512/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie
przyjęcia regulaminu przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
znajdującego się na terenie Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. przy ul.
Ciepłowniczej 1 w Karczewie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

1) Zmiany
2) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r., poz. 2056 i 2422.
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Załącznik do Uchwały Nr LII/469/2018
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 27 lutego 2018 r.
REGULAMIN
Przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Karczewie
1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Karczewie, zwanym dalej PSZOK.
2. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.
3. PSZOK dla Gminy Karczew znajduje się na terenie Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej Sp. z o. o. przy ul. Ciepłowniczej 1 w Karczewie.
4. PSZOK w Karczewie czynny jest w każdą sobotę (z wyjątkiem dni świątecznych) w godz. 8:00 –
15:00.
5. W PSZOK przyjmowane są odpady od mieszkańców Gminy Karczew, powstające wyłącznie
w gospodarstwach domowych położonych na terenie Gminy Karczew, po okazaniu ostatniego potwierdzenia
wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, w stosunku co do których
obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.
7. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
8. Do rozładunku dostarczonych odpadów zobowiązany jest ich dostawca.
9. Do PSZOK, zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Regulaminu, przyjmowane są nieodpłatnie
następujące rodzaje odpadów:
1) tworzywa sztuczne,
2) papier i tektura,
3) metal,
4) szkło,
5) opakowania wielomateriałowe,
6) odpady wielkogabarytowe i meble,
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
8) zużyte baterie i akumulatory,
9) chemikalia,
10) odpady zielone i ulegające biodegradacji,
11) zużyte opony pochodzące wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz z pojazdów
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
12) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych,
13) przeterminowane leki,
14) lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć.
10. Odpady dostarczane do PSZOK powinny być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone.
11. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może być dostarczany luzem.
12. Odpady wielkogabarytowe (meble, skrzynie, wózki itp.) dostarczane do PSZOK muszą być opróżnione
z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów.
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13. W PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
1) zmieszane odpady komunalne,
2) materiały zawierające azbest, smołę i inne odpady niebezpieczne,
3) szyby samochodowe,
4) części samochodowe,
5) opony z pojazdów ciężarowych, maszyn i ciągników rolniczych, sprzętu budowlanego i urządzeń
przemysłowych,
6) odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji,
7) odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej, wszelkie odpady
w ilościach masowych,
8) wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia
nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne) itp.
14. Prawa i obowiązki obsługi PSZOK:
1) Przyjmujący odpady
w szczególności:

sporządza

dokument

potwierdzający

dostarczenie

odpadów,

zawierający

a) adres nieruchomości, z której pochodzą odpady,
b) rodzaj dostarczonych odpadów,
c) ilość dostarczonych odpadów,
d) kod odpadu,
e) datę dostarczenia odpadów.
2) Obsługa ma prawo odmówić przyjęcia odpadu niezgodnego z listą przyjmowanych odpadów lub jeśli
byłoby to sprzeczne z przepisami prawa, lub mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu.
3) Obsługa ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli osoba przywożąca odpady odmówi czynności
określonych w pkt. 15 ppkt 1) i 2) niniejszego regulaminu.
4) Nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdów, wskazują jedynie miejsce, gdzie należy je umieścić.
15. Oddający odpady do PSZOK ma obowiązek:
1) okazania ostatniego potwierdzenia wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wskazania adresu nieruchomości, z której pochodzą odpady,
2) rozładunku odpadów i umieszczenia ich w miejscu i w sposób wskazany przez znaki informacyjne lub
pracowników obsługi PSZOK.
16. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich
natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa.

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska
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Załącznik do Regulaminu przyjmowania odpadów
do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Karczewie
Rodzaje odpadów przyjmowanych w PSZOK
Rodzaj odpadu

Kod
odpadu

Tworzywa sztuczne

15 01 02
20 01 39

Papier i tektura

15 01 01
20 01 01

Szkło

15 01 07

Metale

20 01 02
15 01 04
20 01 40

Opakowania
wielomateriałowe
Chemikalia

15 01 05

Zużyte opony

16 01 03

Odpady budowlane i
remontowe pochodzące
z remontów
prowadzonych we
własnym zakresie

17 01 01

15 01 10*

17 01 02
17 01 03

17 01 07

Asortyment

Oznaczenie pojemnika

Opakowania z tworzyw
sztucznych: plastikowe butelki
po napojach, duże worki
foliowe i torby reklamowe,
folie, opróżnione kubki po
produktach mlecznych,
opakowania po płynach do
mycia naczyń, szamponach,
środkach czyszczących,
kosmetykach itp.
Opakowania z papieru i
tektury.
Gazety, książki, katalogi,
tektura, worki papierowe.
Opakowania ze szkła:
opróżnione z resztek, czyste
butelki i słoiki oraz inne
opakowania szklane.
Szkło.
Puszki, nakrętki.
Złom stalowy, złom
aluminium i metali
kolorowych.
Kartony po mleku i sokach.

PLASTIK / TWORZYWA
SZTUCZNE

Opakowania zawierające
pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środki
ochrony roślin I i II klasy
toksyczności – bardzo
toksyczne i toksyczne).
Opony pochodzące z rowerów,
wózków, motorowerów i
motocykli oraz z pojazdów o
dopuszczalnej masie
całkowitej do 3,5 tony.
Odpady betonu oraz gruz
betonowy z rozbiórek i
remontów.
Gruz ceglany.
Odpady innych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia.
Zmieszane odpady z betonu,
gruzu ceglanego, odpadów
materiałowych ceramicznych i

CHEMIKALIA

PAPIER

SZKŁO

METAL

WIELOMATERIAŁOWE

---

ODPADY BUDOWLANE
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17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 03 80
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 11
17 06 04

17 08 02

17 09 04

ex 20 03 99

Baterie i akumulatory

20 01 34
20 01 33*

Zużyty sprzęt
elektryczny i
elektroniczny
Lampy fluoroscencyjne
i inne odpady
zawierające rtęć
Odpady ulegające
biodegradacji
Odpady
wielkogabarytowe

20 01 36
20 01 23*
20 01 35*
20 01 21*

Przeterminowane leki

20 01 32

20 02 01
20 03 07
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elementów wyposażenia inne
niż wymienione w 17 01 061.
Drewno.
Szkło.
Tworzywa sztuczne.
Odpadowa papa.
Miedź, brąz, mosiądz.
Aluminium.
Ołów.
Cynk.
Żelazo i stal.
Cyna.
Mieszaniny metali.
Kable inne niż wymienione w
17 04 102.
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 013 i 17
06 034 (styropian).
Materiały konstrukcyjne
zawierające gips inne niż
wymienione w 17 08 015.
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne
niż wymienione w 17 09 016,
17 09 027 i 17 09 038.
Odpady komunalne
niewymienione w innych
podgrupach.
Baterie i akumulatory łącznie z
bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 06 019,
16 06 0210 lub 16 06 0311 oraz
niesortowane baterie i
akumulatory zawierające te
baterie.
Sprzęt AGD, RTV,
komputery, drukarki, lodówki,
klimatyzatory, itp.
Świetlówki, inne odpady
zawierające rtęć
(np. termometry).
Trawa, liście, gałęzie, karpy.
Meble (szafy, stoły, kanapy,
krzesła, fotele i inne),
wykładziny, dywany, wózki
dziecięce, rowery, duże
zabawki itp.
Przeterminowane leki
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BATERIE/
AKUMULATORY

ELEKTRONICZNE

LAMPY

BIO
GABARYTY

PRZETERMINOWANE
LEKI

Odpady oznaczone (*) są to odpady niebezpieczne.
1
17 01 06* - Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne.
2
17 04 10* - Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne.
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17 06 01* - Materiały izolacyjne zawierające azbest.
17 06 03* - Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne.
5
17 08 01* - Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.
6
17 09 01* - Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć.
7
17 09 02* - Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB:
szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory).
8
17 09 03* - Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje
niebezpieczne.
9
16 06 01* - Baterie i akumulatory ołowiowe.
10
16 06 02* - Baterie i akumulatory niklowo - kadmowe.
11
16 06 03* - Baterie zawierające rtęć.
3
4

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

