
REGULAMIN 
 GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 
 
 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (zwanym dalej „Punkt”), znajdującego się przy ul. Noworudzkiej 8 w Rudzie Śląskiej. 
Korzystający z Punktu zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.  

 
2. Operatorem Punktu jest  BM Recykling Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie przy ulicy Tkackiej 30.  

 
3. Punkt czynny jest przez cały rok (za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach:  

 
           • poniedziałek – piątek: od 1000 do 1800  
            • sobota: od 1000 do 1400 

 
4. Do nieodpłatnego korzystania z usług Punktu uprawnieni są mieszkańcy Rudy Śląskiej,  którzy złożyli 

deklarację w Urzędzie Miasta Ruda Śląska o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

 
5. Do Punktu przy ul. Noworudzka 8  mogą być bezpłatnie dostarczane wytworzone przez mieszkańców 

Gminy Ruda Śląska selektywnie zebrane odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych, 
wymienione w punkcie 6.  

 
6. W Punkcie przyjmowane są następujące rodzaje odpadów: 

 

• Papier 

• Tworzywa sztuczne 

• Odpady opakowaniowe wielomateriałowe 

• Opakowania z metali, metale 

• Szkło 

• Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

• Meble i inne odpady wielkogabarytowe 

• Zużyte baterie i akumulatory 

• Zużyte opony 

• Odpady tekstyliów i odzieży 

• Popiół i żużel z palenisk domowych 

• Bioodpady 

• Przeterminowane leki i chemikalia 

• Odpady niebezpieczne  (m.in. termometry rtęciowe, świetlówki, żarówki, gaśnice, puszki  

po farbach, lakierach, aerozolach, zużyte smary, oleje, kleje, tusze, igły i strzykawki powstałe 

w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie 

iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi) 

• Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne 
 



7. Przekazujący odpady zobowiązany jest do samodzielnego ich rozładunku, a następnie umieszczenia 
w oznakowanych pojemnikach, kontenerach wskazanych przez osobę obsługującą Punkt.  

 
8. Punkt nie przyjmuje zmieszanych odpadów komunalnych.  

 
9. W przypadku dostarczenia przez właścicieli nieruchomości odpadów zmieszanych różnych rodzajów 

np. odpadów wielkogabarytowych z odpadami poremontowymi, Punkt odmówi przyjęcia odpadów. 
 

10. Przekazujący odpady zobowiązany jest do wypełnienia formularza przekazania odpadów. 
Formularz zawiera informacje o odpadach, dane właściciela odpadów oraz dane przejmującego 
odpady. Właściciel lub przewoźnik jest obowiązany przekazać wypełniony formularz obsłudze 
Punktu. W przypadku nieprawidłowego, nieczytelnego wypełnienia formularza lub jego braku 
odpady nie zostaną przyjęte.  
 

11. W Punkcie prowadzony jest rejestr osób dostarczających odpady oraz ewidencja dostarczonych, 
odebranych i przekazanych odpadów. Obiekt objęty jest monitoringiem.  
 

12. W przypadku:  
- uzasadnionej odmowy przyjęcia odpadów i pomimo tego pozostawienia ich przez przekazującego 
odpad przed Punktem, 
- dostarczenia odpadów poza godzinami pracy Punktu i pozostawienia ich przez przekazującego odpad 
przed Punktem,  
pracownicy obsługujący Punkt powiadomią o incydencie właściwe organy.  

 
13. Osoby przebywające na terenie Punktu, zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu 

Punktu, zasad BHP i PPOŻ oraz poleceń pracowników obsługi Punktu. 
 

14. Właściciele nieruchomości mogą zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez obsługę 
Punktu w terminie do 3 dni od dnia, w którym zaistniała nieprawidłowość w formie pisemnej na adres 
UM Ruda Śląska, pocztą elektroniczną na adres: wgk@ruda-sl.pl lub osobiście w Biurze Obsługi 
Klienta.  

 
15. Na terenie Punktu obowiązuje bezwzględny zakaz używania ognia i zakaz palenia papierosów.  

Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą obsługiwane. 
 

16. W przypadku niestosowania się do zaleceń ochrony i pracowników Punktu lub w przypadku 
niestosownego zachowania, odpady mogą nie zostać przyjęte, a przekazujący może zostać poproszony 
o opuszczenie terenu Punktu.  

 
17. Informujemy mieszkańców dostarczających odpady do PSZOK, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia   

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
administratorem Państwa danych osobowych jest BM Recykling Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie 
przy ulicy Tkackiej 30.  
 

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo na formularzu     
przekazania odpadów. 

 
 
 

BM Recykling Sp. z o.o.  
Biuro Obsługi Klienta 


