
 
 

UCHWAŁA NR XXX/252/2021 
RADY GMINY SZCZUROWA 

z dnia 27 sierpnia 2021 roku 

w sprawie:  zmiany Uchwały Nr XII/103/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 31. października 2019 r. 
w sprawie określenia szczegółowego zakresu i sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Szczurowa i zagospodarowania 

tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 6 r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) – po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku - 

Rada Gminy Szczurowa 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W uchwale Nr XII/103/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 31. października 2019 r. 

w sprawie określenia szczegółowego zakresu i sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Szczurowa i zagospodarowania tych 
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi – wprowadza się następującą zmianę: 

1) w miejsce dotychczasowego brzmienie § 9 - wprowadza się zapis o treści: 

„Sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

z terenu Gminy Szczurowa określa Regulamin tego punktu stanowiący załącznik do uchwały”.. 

2. Dodaje się załącznik do ww. uchwały Nr XII/103/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 31. października 
2019 r. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały – stanowiącym Regulamin Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Szczurowa 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczurowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 

   
Przewodniczący Rady Gminy Szczurowa 

 
 

Marek Biernat 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 7 września 2021 r.

Poz. 5030



Załącznik do uchwały Nr XXX/252/2021 
Rady Gminy Szczurowa 
z dnia 27 sierpnia 2021 r. 

REGULAMIN 
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Z TERENU GMINY SZCZUROWA 

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych, zwanego w dalszej części Regulaminu PSZOK, zlokalizowanego w Szczurowej przy ul. Rynek 
22, na działce ewidencyjnej nr 921/13, na ogrodzonym terenie bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Szczurowej. 

2. Prowadzącym PSZOK jest Gmina Szczurowa z siedzibą przy ul. Lwowskiej 2, 32-820 Szczurowa. 

3. Korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

4. W PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny wytworzone przez 
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Szczurowa w ramach wnoszonej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

5. PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych. 

6. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpowiednio 
oznakowanych kontenerach i pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach, 

w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska. 

§ 2. 1. Punkt Selektywnego Zbierana Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady  

w piątek od godz. 15.00 do godz.18.00, za wyjątkiem 24 i 31 grudnia oraz dni wolnych przewidzianych 
ustawą.  

2. Pracownik obsługujący PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów komunalnych z pojazdu, jedynie 
wskazuje miejsce ich rozładunku, wyjątek stanowią odpady niebezpieczne, które zostają umieszczone przez 
pracownika PSZOK w przeznaczonym do tego miejscu. 

3. Na terenie PSZOK dzieci mogą przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych. 

3. Odpady dostarczone przez osoby poniżej 18-tego roku życia nie będą przyjmowane przez PSZOK. 

§ 3. Osoby dostarczające odpady do PSZOK zobowiązane są do: 

1. Podporządkowania się zaleceniom pracowników obsługi PSZOK, w szczególności 

w zakresie miejsca oraz sposobu zdeponowania dostarczonych odpadów oraz sposobu poruszania się po 
terenie PSZOK. 

2. Przekazania odpadów zgodnie z zapisami aktów prawa miejscowego. 

3. Zachowania wymogów przepisów BHP i p. poz., nie używania źródeł otwartego ognia. 

4. Samodzielnego wrzucania dostarczonych odpadów do oznakowanego pojemnika/kontenera lub złożenia 
w miejscu wskazanym przez pracownika obsługi PSZOK, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych 

§ 4. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie, selektywnie zebrane odpady komunalne wytwarzane w gospodarstwa 
domowych wyłącznie przez mieszkańców Gminy Szczurowa. 

§ 5. 1. W PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie, dostarczone we własnym zakresie przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych, zebrane w sposób selektywny, posegregowane i niezanieczyszczone innymi 
odpadami, następujące rodzaje odpadów: 

1) papier i tektura (gazety, książki, katalogi, zeszyty, papierowe torby i worki, papier szkolny, biurowy, 
kartony i tektury oraz zrobione z nich opakowania); 

2) metale (puszki po napojach, konserwach, drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. 
zabawki, narzędzia); 
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3) tworzywa sztuczne (puste i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET), puste butelki 
plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności (np. jogurtach, 
serkach, kefirach, margarynach), plastikowe zakrętki, folia i torebki z tworzyw sztucznych; 

4) szkło (butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane 
opakowania po kosmetykach, nie wrzucamy: porcelany, wyrobów ceramicznych, żarówki, lampy 
neonowe, fluorescencyjne i rtęciowe, ekrany i lampy telewizyjne, lustra, szyby samochodowe, szkło 
stołowe okularowe oraz żaroodporne, fajans; 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe (kartony i tektura pokryta folią aluminiową np. kartony po 
mleku, napojach); 

6) bioodpady stanowiące odpady komunalne (odpady kuchenne: tj. resztki owoców i warzyw, fusy od herbaty, 
skorupki od jaj, oraz odpady zielone: tj. kwiaty, resztki roślin ciętych, drobne gałęzie, nie wrzucamy: 
odpady zielone przegniłe będące  

w stanie rozkładu, odpady higieniczne, płynne odpady kuchenne, popiół) 

7) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych (np. chemikalia: farby, 
lakiery, rozpuszczalniki, opakowania po środkach ochrony roślin zaleca się zostawić w punkcie sprzedaży 
środków ochrony roślin lub oddać na PSZOK) 

8) przeterminowane leki i chemikalia 

9) 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 

10) zużyte baterie i akumulatory 

11) zużyty kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych (pralki, 
lodówki, zamrażarki, telewizory, radioodbiorniki, komputery itp., w tym lampy fluorescencyjne, lampy 
zawierające rtęć oraz żarówki energooszczędne); 

12) meble i odpady wielkogabarytowe (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody, tapczany, wersalki, dywany, 
regały, fotele, meble ogrodowe drewniane oraz z tworzyw sztucznych, wykładziny, materace, walizki, 
suszarki na pranie, deski do prasowania, wózki dziecięce, foteliki do karmienia, leżaki, zabawki dużych 
gabarytów, dużych rozmiarów plastikowe donice, skrzynki, czyste wiaderka) – w ilości nie przekraczającej 
300 kg rocznie na daną nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy; 

13) zużyte opony (opony z rowerów, wózków, motorowerów, motocykli, samochodów osobowych oraz 
pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 t – opony z samochodów osobowych zaleca się zostawić przy 
wymianie w zakładzie wulkanizacyjnym lub oddać do PSZOK) limit do 10 szt. opon łącznie 
z wymienionych kategorii pojazdów na daną nieruchomość w ciągu roku. PSZOK nie przyjmuje: opon 
wolnobieżnych, opon od ciągników rolniczych oraz opon zabezpieczających zgromadzoną sianokiszonkę; 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z prowadzonych drobnych prac 
nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia do starosty zamiaru prowadzenia robót 
budowlanych (odpady budowlane lub rozbiórkowe z drobnych remontów i innych robót budowlanych 
wykonanych we własnym zakresie tj. wymiana tynków, posadzek, stolarki drzwiowej, wewnętrznych 
instalacji, wymiana armatury łazienkowej, itp.) – do 2 m3 na daną nieruchomość, na której zamieszkują 
mieszkańcy. Jeżeli remont mieszkania prowadzony jest przez firmę remontową, wówczas ta firma staje się 
wytwórcą odpadów i jest odpowiedzialna za ich zbieranie i wywóz na swój koszt. Odpady budowlane 
powinny być „Czyste” tzn. niezmieszane z innymi odpadami. Nie należy mieszać gruzu z innymi odpadami 
takimi jak: ziemia, rury i płytki PCV, płyty kartonowo – gipsowe, wełna mineralna, styropian, plastik, 
metal, papier, deski drewniane, belki, ramy okienne, wanny, umywalki, muszle toaletowe, spłuczki, 
grzejniki, rolety czy inne materiały z rozbiórki. 

2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie przyjmuje odpadów pochodzących 
z nieruchomości niezamieszkałych. 

3. Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny 

z Regulaminem oraz nie wymienionych w Regulaminie. 
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§ 6. Zasady dostarczania odpadów przez mieszkańców Gminy Szczurowa do Punku Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych w Szczurowej 

1) papier i tektura – w workach 

2) metale – w workach 

3) tworzywa sztuczne - w workach 

4) szkło - w workach (szkło nietłuczone) 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe - w workach 

6) bioodpady stanowiące odpady komunalne – w workach 

7) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych (np. chemikalia, termometry 
rtęciowe) - w oryginalnych opakowaniach producenta z etykietą zawierającą nazwę produktu. 

8) przeterminowane leki i chemikalia- w oryginalnych opakowaniach lub szczelnie zabezpieczone i opisane 
w kategorii odpadu 

9) 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 – igły w pojemnikach 0,2 l lub 0,7 l, strzykawki w pojemnikach 2 l 
– pojemniki do pobrania w biurze Gospodarki Odpadami UG Szczurowa z siedzibą w Zakładzie 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczurowej ul. Rynek 3C 

10) zużyte baterie i akumulatory – właściwie zabezpieczone np. baterie w pojemniku możliwym do wysypu 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych – luzem, kompletny 
sprzęt 

12) meble i odpady wielkogabarytowe - luzem 

13) zużyte opony – luzem bez felg w całości (figurki ogrodowe i opony pocięte nie podlegają zbiórce) 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z prowadzonych drobnych prac 
nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia do starosty zamiaru prowadzenia robót 
budowlanych – luzem zapakowane we wiadrach, skrzynkach tylko do wysypu. 

§ 7. 1. Odpady wielkogabarytowe (meble, skrzynie, wózki itp.) dostarczane do PSZOK muszą być 
opróżnione z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów. 

2. Odpady niebezpieczne przyjmowane są jedynie w oryginalnych opakowaniach producenta z etykietą 
zawierającą nazwę produktu. 

3. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych opakowaniach oraz posiadać 
informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania. 

4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oddawany do PSZOK musi być kompletny. 

§ 8. W PSZOK nie będą przyjmowane odpady: 

1) materiały zawierające azbest; 

2) papa; 

3) szkło zbrojone i hartowane; 

4) części z demontażu pojazdów samochodowych (np. szyby, zderzaki, reflektory, fotele); 

5) opony rolnicze i ciężarowe; 

6) niekompletny sprzęt RTV/AGD; 

7) odpady w opakowaniach nieszczelnych; 

8) kwasy, alkalia, odczynniki chemiczne; 

9) drewno zawierające substancje niebezpieczne; 

10) smoła, lepik i opakowania zawierające ich resztki; 
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11) odpadowe oleje mineralne i syntetyczne; 

12) odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (bez etykiety), dla których niemożliwe 
jest ustalenie składu chemicznego; 

13) odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji 
znajdujących się wewnątrz opakowania; 

14) wszelkie odpady, których rodzaj i ilość wskazują na to, iż źródło ich pochodzenia jest inne niż 
z gospodarstw domowych (tj. z działalności gospodarczej i jej likwidacji) – masowe ilości odpadów 
w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu oraz odpady 
nietypowe dla gospodarstw domowych – kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne itp. 
dostarczone w opakowaniach przemysłowych, 

15) paneli fotowoltaicznych; 

16) odpady pochodzące z pogorzelisk; 

17) odpady będące zagrożeniem bezpośrednim dla życia, zdrowia lub środowiska; 

18) zmieszane odpady komunalne. 

§ 9. Przyjęcie odpadów przez PSZOK jest potwierdzane poprzez wypełnienie „Formularza przyjęcia 
odpadów” wg. wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. 

§ 10. Obsługa PSZOK ma prawo: 

1) sprawdzić ilość, skład, posegregowanie i zabezpieczenie oddawanych odpadów. 

§ 11. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do: 

1) podporządkowania się zaleceniom obsługi PSZOK w zakresie miejsca oraz sposobu zdeponowania 
dostarczonych odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK; 

2) bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu; 

3) zachowania wymogów przepisów BHP i p.poż., nie używania otwartego ognia, nie palenia papierosów. 

§ 12. Obowiązuje zakaz przywożenia do PSZOK odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do 
których stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami. 

§ 13. Wszelkie informacje o pracy PSZOK można uzyskać w biurze Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy 
Szczurowa z siedzibą w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Szczurowej ul. Rynek 3C lub pod numerem telefonu 14 632 09 82, 14 632 09 83. 

   
Przewodniczący Rady Gminy Szczurowa 

 
 

Marek Biernat 

 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik do  
Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Szczurowa 

    

FORMULARZ PRZYJĘCIA ODPADÓW Nr formularza…....................... 
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w dniu…...............................  
Osoba przekazująca odpady  

Imię i nazwisko 
  

Adres nieruchomości, z której pochodzą odpady 
  

Stosunek do nieruchomości: (właściciel, 
mieszkaniec, najemca, inne) 

  
Lp. Rodzaj odpadów Kody odpadów Ilość odpadów 

 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

4. 
    

5. 
    

Odpady nie spełniające kryteriów przyjęcia do PSZOK:  

  
Podpis przyjmującego odpady Podpis osoby przekazującej odpady 

 
Oświadczenie:   

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu PSZOK oraz, że dostarczone odpady nie pochodzą z prowadzonej działalności gospodarczej, a 
zostały wytworzone na nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie gminy Szczurowa, objętej gminnym systemem gospodarki odpadami. 
Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli miejsca wytworzenia odpadów przez pracowników urzędu Gminy Szczurowa, a w przypadku 
stwierdzenia, iż podana informacja jest niezgodna z prawdą wyrażam zgodę na obciążenie fakturą Vat za przyjęcie odpadów. Jednocześnie 
oświadczam, że złożyłem deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i uiszczam opłatę w Urzędzie Gminy Szczurowa.  
Klauzula informacyjna:  
1.  Administratorem Państwa danych jest Gmina Szczurowa ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa tel. 14 671 44 55  
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 
biuro@kancelariacygan.pl lub pisemnie na adres Administratora.   
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
w celu związanym z realizacją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w 
przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.   
5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.  
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.  
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: (a) prawo dostępu do swoich danych oraz 
otrzymania ich kopii; (b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; (c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych oraz (d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 
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Szczurowa, dnia….............................  …..........................................  
   (podpis osoby przekazującej odpady)  
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