
Załącznik do Uchwały Nr  XXI/154/2020  

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  

z dnia 09.04.2020 r.  

 

 

Regulamin funkcjonowania  

Gminnego  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  

   

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Lewinie Brzeskim, zwanego w dalszej części GPSZOK.  

2. Do GPSZOKu przyjmowane są wyłącznie selektywnie zebrane odpady komunalne, pochodzące z 

nieruchomości z terenu miasta i gminy Lewin Brzeski, objętych systemem gospodarowania 

odpadami przez Gminę Lewin Brzesk, przekazywane osobiście przez właścicieli tych 

nieruchomości (przez właściciela należy rozumieć: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych 

oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a 

także inne podmioty władające nieruchomością) na podstawie dokumentu potwierdzającego 

dokonanie wpłaty za gospodarowanie odpadami na rzecz Gminy Lewin Brzeski za ostatni miesiąc 

i dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

3. GPSZOK jest czynny w następujące dni:  

 wtorek   w godz. od 13.00 do 17.00 

 czwartek    w godz. od 13.00 do 17.00 

 sobota   w godz. od   8.00 do 12.00 

4. W GPSZOK przyjmowane są nieodpłatnie odpady zebrane tylko w sposób selektywny zgodnie z  

tabelą: 

Kod 

odpadu 
Nazwa odpadu Charakterystyka 

20 03 07 

 
odpady wielkogabarytowe  

meble, wersalki, krzesła, stoły, fotele, dywany, 

materace, ramy okienne i drzwiowe bez szyb, 

rowery, zabawki dużych rozmiarów, wózki 

dziecięce; 

17 01 03 

17 01 07 

17 09 04  

zmieszane odpady budowlane i 

rozbiórkowe  pochodzące z 

przebudowy, demontażu lub 

remontów budynków 

mieszkalnych  

gruz ceglany, betonowy, potłuczone materiały 

ceramiczne usunięte fragmenty tynku z 

wyłączeniem odpadów zawierających: substancje 

niebezpieczne (np. opakowania po farbach, 

lakierach, asfalt, smoła itp.), papy, eternitu i 

azbestu 

17 01 01  

odpady betonu oraz gruz 

betonowy pochodzący z 

rozbiórek i remontów  

budynków mieszkalnych 

 

17 01 02 

gruz ceglany pochodzący z 

rozbiórek i remontów  

budynków mieszkalnych 

 

Ex 20 01 

99 
popioły z palenisk  

17 03 80 papa odpadowa  

20 02 01 
odpady ulegające biodegradacji 

zielone 

części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów 

zielonych tj. trawa, liście, drobne gałęzie, 

rozdrobnione konary, wycięte rośliny, choinki, 

chwasty z wyłączeniem ziemi, pni, karp 

powstałych w wyniku wycinki drzew,. Odpady 

zielone nie mogą zawierać: zanieczyszczeń natury 



nieorganicznej (ziemia, kamienie), resztek 

jedzeniowych pochodzenia zwierzęcego, 

pozostałości po spaleniu, 

16 01 03 
zużyte opony pojazdów 

osobowych,  
do 4 szt./rok  

15 01 01 opakowania z papieru i tektury kartony, pudełka papierowe itp. 

20 01 01 papier  kartki, gazety, czasopisma, zeszyty, książki itp. 

20 01 02 

15 01 07 
szkło i opakowania ze szkła  

puste butelki, słoiki, opakowania szklane po 

kosmetykach i żywności  

15 01 02 
opakowania z tworzyw 

sztucznych  
butelki PET, worki, butelki, tacki itp. 

20 01 39 tworzywa sztuczne  plastikowe kanistry, klocki, kubki itp. 

15 01 05 opakowania wielomateriałowe   

opakowania wielomateriałowe to opakowania 

wykonane co najmniej z dwóch rożnych 

materiałów, których nie można rozdzielić ręcznie 

lub za pomocą prostych metod mechanicznych np. 

papier i tektura/różne metale, papier i 

tektura/plastik, plastik/różne metale np. kartony po 

płynnej żywności, saszetki po przyprawach, tubki 

itp. 

20 01 40 drobny metal  kapsle, zakrętki do słoików itp. 

15 01 04 opakowania z metali  puszki po napojach, art. spożywczych, itp. 

20 01 21 świetlówki  

20 01 33* 

20 01 34 
baterie  

20 01 33* 

20 01 34 
akumulatory  

20 01 31* 

20 01 32 
przeterminowane leki  

20 01 35* 

20 01 36 

20 01 23 

drobny zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny 

(ZSEE); 

sprzęt AGD i RTV 

żelazka, tostery, czajniki elektryczne, zegary, 

golarki elektryczne, wagi, urządzenia do 

pielęgnacji włosów i ciała, kalkulatory, odbiorniki 

radiowe, kamery wideo, sprzęt wideo, sprzęt hi-fi, 

instrumenty muzyczne, elektryczne lub 

elektroniczne zabawki, sprzęt sportowy, czujniki 

dymu, regulatory ciepła, termostaty, 

małogabarytowe narzędzia elektryczne i 

elektroniczne, małogabarytowe wyroby medyczne, 

itp.), sprzęt AGD i RTV (nie powinien być 

pozbawiony silników, sprężarek, cewek i innych 

części metalowych itp.) 

 

20 01 10 

20 01 11 
odzież i tekstylia  

20 01 19* 

20 01 27* 

20 01 28 

20 01 29* 

20 01 30 

13 02 08* 

odpady niebezpieczne – 

chemikalia: 

 środki ochrony roślin, 

 farby, tusze, farby 

drukarskie, 

 



20 01 23* 

16 80 01 

20 01 99 

 kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne, 

 farby, tusze, farby 

drukarskie, kleje, lepiszcze i 

żywice inne niż wymienione 

w 20 01 27, 

 detergenty zawierające 

substancje niebezpieczne, 

 detergenty inne niż 

wymienione w 20 01 29, 

 inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe, 

 urządzenia zawierające 

freony, 

 magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji, 

 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 

5. Przywiezione do GPSZOKu odpady winne być odpowiednio  posegregowane. 

6. GPSZOK nie przyjmuje odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. 

7. GPSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak: 

 zmieszane odpady komunalne, 

 odpady dostarczone w sposób nieselektywny, 

 odpady zielone, które z uwagi na skład lub stan, nie nadają się do kompostowania, 

 złom, 

 odpady budowlane i inne materiały zawierające azbest lub inne odpady niebezpieczne, 

 styropian budowlany, szkło zbrojone i hartowane, 

 części samochodowe (tj. zderzaki,  reflektory, szyby samochodowe, itp.), 

 opony pochodzące z pojazdów innych niż osobowe, 

 odpady w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,  

 odpady nieprawidłowo zabezpieczone (dotyczy odpadów niebezpiecznych) i nieoznaczone, bez 

możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), 

 odpady odbiegające właściwościami od odpadów wymienionych w powyższej tabeli lub 

zanieczyszczone w sposób uniemożliwiający klasyfikacje odpadów, zgodnie z odrębnymi 

przepisami; 

8. Odpady zielone typu krzewy, konary, pnie mogą być przekazane do GPSZOK-u pod warunkiem, 

że są rozdrobnione. 

9. Odpady wymagające opakowania, szczególnie niebezpieczne powinny znajdować się w szczelnych 

(niecieknących i nieuszkodzonych) opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) 

umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania. 

10. Pracownik GPSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami 

prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi. 

11. Transport odpadów do GPSZOK właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na 

koszt własny.  



12. Odpady mogą być dostarczone pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 

3,5 tony, dopuszcza się transport odpadów ciągnikiem z przyczepą. 

13. Odpady budowlane i rozbiórkowe mogą być dostarczone do GPSZOK w ilości maksymalnej do 

400 kg/rok. 

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

odpadów do pojemników/kontenerów  znajdujących się  na terenie GPSZOK, bez konieczności 

użycia specjalistycznego sprzętu.  

15. Rozładunek zapewnia osoba dostarczająca odpad. Pracownik GPSZOK nie wyjmuje 

przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazuje jedynie miejsce, gdzie należy odpady  umieścić.  

16. Przyjęcie odpadów rejestrowane jest przez pracownika GPSZOK-u wpisem do rejestru 

zawierającego dane o rodzajach i ilości przekazanych odpadów oraz dane o nieruchomości, z której 

pochodzą odpady. Wpis do rejestru potwierdzany jest przez osobę dostarczającą odpad i 

pracownika GPSZOK-u.  

17. Wjazd na teren GPSZOK jest możliwy tylko i wyłącznie za pozwoleniem pracownika GPSZOK 

oraz po okazaniu dokumentów wymienionych w ust. 2 niniejszego regulaminu. 

18. Bezwzględnie zakazuje się pozostawiania odpadów poza terenem GPSZOK-u. 

19. Na terenie GPSZOK-u funkcjonuje punkt wymiany rzeczy używanych zwany dalej PWRU. 

1) Przedmiot sprawny, w dobrym stanie technicznym i nie stwarzający zagrożenia dla 

użytkowników tj. meble (krzesła, tapczany, stoły, taborety), artykuły gospodarstwa 

domowego, doniczki oraz wyroby ceramiczne i szklane, zabawki, książki, rowery, ubrania, 

narzędzia (za wyjątkiem elektronarzędzi), sprzęt sportowy, antyki itp., na podstawie decyzji 

obsługi GPSZOK-a może zostać przyjęty nieodpłatnie do punktu wymiany rzeczy używanych. 

2) Zdający rzecz/rzeczy zrzeka się prawa do jego/ich odbioru, jak również wszelkich roszczeń, a 

w przypadku gdy przedmiot nie znajdzie nowego użytkownika wyraża zgodę na przekazanie 

go do GPSZOKu. 

3) Mieszkaniec gminy może nabyć nieodpłatnie przedmiot o wartości użytkowej po podpisaniu 

dokumentu przejęcia przedmiotu, sporządzanego w jednakowej treści dla operatora 

GPSZOKu i przejmującego. 

4) Przejmujący przedmiot oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec operatora 

GPSZOKu i PWRU związanych z nabywanym przedmiotem, w szczególności na wypadek, 

gdyby przedmiot okazał się niesprawny oraz w związku z jego zużyciem oraz wadami czy 

skutkami jego używania. 

5) Przedmioty przekazywane do PWRU są ewidencjonowane na podstawie dokumentów 

przekazania przedmiotu i dokumentów nabycia przedmiotów z PWRU. 

6) W PWRU nie mogą być pozostawione żadne urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz 

wykazujące właściwości niebezpieczne. 

7) W przypadku stwierdzenia, iż przedmiot jest brudny, zużyty, uszkodzony lub może stwarzać 

zagrożenie dla innego użytkownika, pracownik obsługi PWRU może odmówić jego przyjęcia. 

W takim przypadku zdający ma prawo przekazać przedmiot jako odpad do GPSZOK, zgodnie 

z przyjętymi zasadami. 

8) Gdy rzecz nie znajdzie nabywcy przez okres min. 3 miesięcy może być przekazana do 

GPSZOK jako odpad i jest wykreślana wówczas z ewidencji przedmiotów przekazanych do 

punktu wymiany rzeczy używanych. 

20. Każdy osoba korzystająca z GPSZOKu i PWRU ma obowiązek zachować czystości i porządek na 

terenie punktu. 

21. Każdy korzystający z GPSZOK i PWRU przekazuje dane osobowe, które przetwarzane są zgodnie 

z przepisami prawa, na potrzeby niezbędne do realizacji procesu ewidencjonowania odpadów oraz 

weryfikacji uprawnień do skorzystania z GPSZOK przez mieszkańców Gminy Lewin Brzeski. 

22. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim z siedzibą w Lewinie 

Brzeskim 49-340, przy ul. Rynek1. 

23. Przetwarzanie odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony 

danych osobowych. 



24. Dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celu opisanego w pkt 2, jednak nie 

dłużej niż przez okres maksymalny wskazany w przepisach prawa. 

25. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

26. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak 

możliwości skorzystania z usług GPSZOK i PWRU. 

27. Dane osobowe mogą być przekazywane usługodawcom zewnętrznym przetwarzającym informacje 

dla Administratora, w tym podmiotom świadczącym obsługę prawną i IT oraz innym osobom, 

którym została zawarta umowa powierzenia przetwarzania. 

28. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, jak również nie będą one przez nas 

profilowane. 

29. Każdy korzystający z GPSZOK i PWRU ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia sprzeciwu czy skargi do organu 

nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepis 

 

 

 

 


