
. 

 
„HOSSA” Sp. z o.o. 44-213 Rybnik ul. Hotelowa 12 

Tel (32) 422-50-53 / fax w. 515; 422-21-40; 422-10-97 

REGON: 008437469 , NIP 642-23-23-556, KRS 0000021473 

 
SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE 

44-253 Rybnik ul. Kolberga 67, Tel/Fax (32) 42 55 777, info@skladowisko.rybnik.pl 
 

wz_hossa_s1  1/3 

 
 
 

Regulamin  
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

 
 

1. Regulamin określa sposób świadczenia usługi przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w Rybniku przy ul. Kolberga 67 (PSZOK). 

2. PSZOK w Rybniku czynny jest, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, od poniedziałku do piątku  

w godzinach  600  do 2000, w soboty od 900 do 1700. 

3. W PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie następujące frakcje odpadów: 

a. papier i tektura, 

b. metale, 

c. tworzywa sztuczne, 

d. szkło, 

e. opakowania wielomateriałowe, 

f. odpady zielone, 

g. zużyte opony (z wyjątkiem opon z pojazdów ciężarowych, sprzętu budowlanego i urządzeń 

przemysłowych), 

h. meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

i. odpady budowlane i rozbiórkowe: 

17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 

17 01 02 – gruz ceglany, 

17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementy wyposażenia, 

17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów  

      ceramicznych i  elementów wyposażenia innych niż w 17 01 06, 

17 02 02 – Szkło 

17 03 80 – odpadowa papa, 

17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03, 

17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 

      17 09 02 i 17 09 03 

stanowiące odpady komunalne z samodzielnie prowadzonych remontów w gospodarstwach domowych  

w ilości 0,5 Mg na nieruchomość na rok. 

4. Odpady dostarczane do PSZOK powinny być posegregowane oraz odpowiednio zabezpieczone. 

5. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych  

do zbierania w PSZOK.  

6. Osoby dostarczające odpady do PSZOK zobligowane są do samodzielnego rozładunku odpadów w sposób 

selektywny w miejscu wskazanym przez obsługę PSZOK. 

7. Odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości przyjmowane są nieodpłatnie po okazaniu dokumentu 

potwierdzającego miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie miasta Rybnika. 

8. W PSZOK prowadzony jest spis osób dostarczających odpady (załącznik nr 1 do Regulaminu),  

który jest weryfikowany z bazą danych Urzędu Miasta. Osoby fizyczne dostarczające odpady  

do PSZOK, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r.  

poz. 1182 ze zm.), wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych (zakres: imię, nazwisko, adres 

zamieszkania, PESEL, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) przez administratora, 

którym jest Prezes Hossa Sp. z o.o., ul. Hotelowa 12. Dane będą przetwarzane wyłącznie dla realizacji 

celów systemu zbiórki odpadów w PSZOK od mieszkańców i mogą być udostępnione innym podmiotom 

wyłącznie w celu potwierdzenia miejsca zamieszkania osób przywożących odpady do punktu oraz 

pochodzenia dostarczonych odpadów. Dane przekazywane są na czas realizacji zbiórki odpadów. Podanie 
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danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

bezpłatnego przekazania odpadów. 

 

9. Odpady, o których mowa w pkt 3, mogą być dostarczone do PSZOK przez: 

a. właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości zamieszkałych, a także inne 

podmioty władające nieruchomością zamieszkałą, którzy złożyli w Urzędzie Miasta Rybnika 

deklarację, lub mieszkańców tych nieruchomości, 

b. zarządcę wspólnoty lub zarząd spółdzielni mieszkaniowej, którzy dla nieruchomości zamieszkałej 

złożyli deklarację, mieszkańcy wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej mogą indywidualnie 

dostarczać odpady powstałe w zamieszkiwanym lokalu, 

c. osoby wymienione w ppkt a) i b) mogą zlecić na własny koszt osobie trzeciej lub podmiotowi 

gospodarczemu usługę transportu odpadów powstałych na ich nieruchomości, przy czym 

transportujący musi przedłożyć pracownikowi PSZOK pisemne upoważnienie do przekazania,  

wystawione przez wytwórcę transportowanych przez niego odpadów (załącznik nr 2 do Regulaminu). 

10. Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych niezgodnie z Regulaminem  

oraz nie wymienionych w Regulaminie, w szczególności: 

a. odpadów niebezpiecznych, takich jak azbest itp., 

b. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

c. części samochodowych 

d. odpadów w ilościach wskazujących na źródło pochodzenia inne, niż z gospodarstwa domowego, 

tj. z działalności gospodarczej (wszelkie odpady w ilościach masowych czy charakterystyczne  

dla danej działalności gospodarczej). 

11. Pojemniki na odpady znajdujące się w PSZOK opisane są wg rodzaju gromadzonego odpadu, kolorystyki, 

opisu i przeznaczenia w następujący sposób: 
 

a) papier pojemnik niebieski z napisem PAPIER 

b) szkło bezbarwne pojemnik biały z napisem  
SZKŁO BEZBARWNE 

c) szkło kolorowe pojemnik zielony z napisem  
SZKŁO KOLOROWE 

d) opakowania wielomateriałowe pojemnik żółty z napisem 
OPAKOWANIA 
WIELOMATERIAŁOWE 

e) tworzywa sztuczne pojemnik niebieski z napisem PLASTIK 

f) metale pojemnik z napisem METAL 

g) zużyte opony samochodów osobowych kontener z napisem OPONY 

h) odpady zielone kontener z napisem ODPADY ZIELONE 

i) meble i inne odpady wielkogabarytowe kontener z napisem 
ODPADY WIELKOGABARYTOWE 

j) odpady budowlane i rozbiórkowe 
pochodzące z gospodarstw domowych 

kontener z napisem 
ODPADY BUDOWLANE  
I ROZBIÓRKOWE 

 
12. Zabrania się przebywania na terenie PSZOK osób niepełnoletnich. 

13. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do: 

a. podporządkowania się zaleceniom obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca oraz sposobu 

poruszania się po terenie PSZOK, 
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b. zachowania wymogów przepisów BHP i p.poż., nie używania otwartego ognia, nie palenia 

papierosów, 

c. dostosowania się do kierunków ruchu wynikających z oznaczeń. 

14. Prowadzący PSZOK w Rybniku ewidencjonuje odpady zgodnie z wymogami ustawy  

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) oraz przepisami rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923). 

15. Nadzór nad Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzi Wydział Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miasta Rybnika. 

 

 

 

 

Załączniki: 

a. załącznik nr 1 – Wniosek o przyjęcie odpadów w PSZOK, 

b. załącznik nr 2 – Upoważnienie do transportu odpadów. 


