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Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki  

Odpadów Komunalnych w Namysłowie 

„LAMUS” 

 

§ 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych zlokalizowanego przy ulicy Grunwaldzkiej w Namysłowie, nazywany dalej 
Punktem. 

§ 2. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1700  oraz                       
w soboty w godzinach od 1000 do 1300, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy. 

§ 3. W Punkcie przyjmowane i zbierane są następujące odpady: 

1) papier: 

a) kod 15 01 01 opakowania z papieru i tektury - opakowania z papieru                   
i tektury bez zawartości opakowania, 

b) kod 20 01 01 papier i tektura - gazety, katalogi, reklamówki papierowe; 

2) metale: 

a) kod 15 01 04 opakowania z metalu - opakowania z metalu bez zawartości 
opakowania, 

b) kod 20 01 40 metale; 

3) tworzywa sztuczne: 

a) kod 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych - opakowania z tworzyw 
sztucznych bez zawartości opakowania, 

b) kod 20 01 39 tworzywa sztuczne - tworzywa sztuczne nie zanieczyszczone, 
nie zawierające ceramiki, szkła, metalu, gumy; 

4) szkło: 

a) kod 15 01 07 opakowania ze szkła – opakowania szklane bez zawartości 
opakowania, 

b) kod 20 01 02 szkło; 

5) opakowania wielomateriałowe: 

a) kod 15 01 05 opakowania wielomateriałowe – opakowania 
wielomateriałowe bez zawartości opakowania; 

6) zuŜyte baterie i akumulatory: 

a) kod 20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 
wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane 
baterie i akumulatory zawierające te baterie - baterie i akumulatory 
ołowiowe (16 06 01*), niklowo-kadmowe (16 06 02*), baterie zawierające 
rtęć (16 06 03*), 

b) kod 20 01 34 baterie i akumulatory inne niŜ wymienione w 20 01 33; 

7) zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 

a) kod 20 01 23 urządzenia zawierające freony – chłodziarki, zamraŜarki, 
klimatyzatory zawierające freon, 

b) kod 20 01 36 zuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niŜ 
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wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 - pralki, piekarniki, suszarki 
do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, sprzęt audio, kamery, aparaty 
fotograficzne,  telefony komórkowe, telefony stacjonarne, maszyny do 
szycia, opiekacze, tostery, komputery, drukarki, maszyny do pisania, 
wentylatory elektryczne, grzejniki elektryczne, termostaty, chłodziarki, 
zamraŜarki, klimatyzatory nie zawierające freonu, odkurzacze, Ŝelazka, 
inne urządzenia kuchenne, inne urządzenia elektryczne niezawierające 
substancji niebezpiecznych; 

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe: 

a) kod 20 03 07 odpady wielkogabarytowe - meble, meble tapicerowane, 
okna, wanny, brodziki z tworzyw sztucznych, grzejniki, felgi, wanny 
Ŝeliwne; 

9) zuŜyte opony: 

a) kod 16 01 03 zuŜyte opony - opony samochodowe o średnicy nie 
przekraczającej 56 cm; 

10) odpady zielone: 

a) kod 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji – części roślin z ogrodów               
i parków; 

11) odpady kuchenne ulegające biodegradacji: 

a) kod 20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji – odpady nie 
zawierające odpadów mięsnych; 

12) gleba ziemia w tym kamienie: 

a) kod 20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie – gleba i ziemia nie 
zanieczyszczone; 

13) zuŜyte olej hydrauliczne, przekładniowe, smarowe: 

a) kod 13 01 11* syntetyczne oleje hydrauliczne, 

b) kod 13 02 06* syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, 

c) kod 13 02 08* inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe; 

14) odzieŜ i tekstylia: 

a) kod 20 01 10 odzieŜ, 

b) kod 20 01 11 tekstylia, 

c) kod 15 01 09 opakowania z tekstyliów; 

15) przeterminowane leki: 

a) kod 20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne, 

b) kod 20 01 32 z wyłączeniem leków cytotoksycznych i cytostatycznych (20 
01 31*); 

16) lampy fluorescencyjne: 

a) kod 20 01 21* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć - 
świetlówki liniowe do długości 1,5 m, kompaktowe, niskopręŜne lampy 
sodowe, termometry rtęciowe; 

17) magnetyczne i optyczne nośniki informacji: 

a) kod  16 80 01 magnetyczne i optyczne nośniki informacji – płyty CD, 
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DVD; 

18) odpadowy toner drukarski: 

a) kod 08 03 18 odpadowy toner drukarski inny niŜ wymieniony w 08 03 17 -     
z wyłączeniem odpadowego toneru drukarskiego zawierającego substancje 
niebezpieczne (08 03 17*); 

19) drewno: 

a) kod 15 01 03  opakowania z drewna, 

b) kod 20 01 38  drewno inne niŜ wymienione w 20 01 37* - drewno nie 
malowane, nie zanieczyszczone, z wyłączeniem drewna zawierającego 
substancje niebezpieczne (20 01 37*) 

c) kod 17 02 01 drewno; 

20) gruz budowlany: 

a) kod 17 01 01 odpady betonu oraz gruz budowlany z rozbiórek i remontów, 

b) kod 17 01 02 gruz ceglany. 

§ 4. W punkcie nie przyjmuje się odpadów takich jak: 

1) materiały zawierające azbest; 

2) papa; 

3) szyby samochodowe; 

4) szkło zbrojone i hartowane; 

5) części samochodowe (zderzaki, reflektory itp.); 

6) odpady nieoznaczone, bez moŜliwości wiarygodnej identyfikacji; 

7) odpady w opakowaniach cieknących i uszkodzonych; 

8) zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne. 

§ 5. Dostarczane do Punktu odpady muszą być posegregowane oraz zabezpieczone                       
w sposób uniemoŜliwiający wysypanie się odpadów w trakcie rozładunku. Maksymalna ilość, 
jednorazowo przywiezionych odpadów komunalnych nie moŜe przekroczyć 2m3. 

§ 6. Przyjęcie odpadów komunalnych do Punktu następuje po sprawdzeniu ich zgodności               
z wykazem odpadów komunalnych dopuszczonych do zbierania w Punkcie, ich czystości, 
składu oraz sposobu zabezpieczenia. 

§ 7. W chwili dostarczenia odpadów do Punktu naleŜy przedstawić dokument 
potwierdzający uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz 
Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 

§ 8. Odpady przyjmowane są nieodpłatnie wyłącznie od właścicieli nieruchomości 
połoŜonych na terenie Gminy Namysłów na których zamieszkują mieszkańcy, po okazaniu 
dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie Gminy 
Namysłów. 

§ 9. Na terenie Punktu odpady wymienione w § 3 gromadzone są w szczelnych, 
zamykanych pojemnikach, kontenerach lub paletach odpowiednio przystosowanych do 
rodzaju zbieranych odpadów w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi środowiska, 
oznakowanych w następujący sposób: 

 

papier PAPIER 
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metale METAL 

tworzywa sztuczne TWORZYWA SZTUCZNE 

szkło SZKŁO 

opakowania wielomateriałowe OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE 

zuŜyte baterie i akumulatory BATERIE I AKUMULATOR 

zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

ZUśYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY                   
I ELEKTRO 

 

meble i inne odpady wielkogabarytowe WIELKOGABARYTY 

zuŜyte opony OPONY 

odpady zielone ODPADY ZIELONE 

odpady kuchenne ulegające biodegradacji ODPADY KUCHENNE 

gleba i ziemia w tym kamienie ZIEMIA 

zuŜyte oleje hydrauliczne, przekładniowe, OLEJE 

odzieŜ i tekstylia ODZIEś, TEKSTYLIA 

przeterminowane leki  LEKI 

lampy fluorescencyjne LAMPY 

magnetyczne i optyczne nośniki informacji DYSKIETKI/PŁYTY 

odpadowe tonery drukarskie TONERY 

drewno DREWNO 

gruz budowlany GRUZ 

 

§ 10. Zebrane odpady przekazywane będą podmiotom posiadającym zezwolenie 
właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów. 

§ 11. Prowadzący Punkt zobowiązany jest do prowadzenia ilościowej i jakościowej 
ewidencji odpadów zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. 
U. z 2013 r. Poz. 21) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 
września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U.  z 2001 r. Nr 112, poz. 1206). 

§ 12. Nadzór nad Punktem prowadzi Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych 
EKOWOD Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mariańskiej 2, 46-100 Namysłów. 

§ 13. Odpady dostarczone do Punktu przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, 
przyjmowane będą odpłatnie według cennika ustalonego przez Zakład Wodociągów i Usług 
Komunalnych EKOWOD sp. z o.o.    

  

 
     

 
 


