
REGULAMIN 

KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH  

 

 Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady komunalne pochodzące wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych (tj. gospodarstw domowych) oraz z domków 

letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku.  

I ZASADY OGÓLNE 

1. Przyjęcia odpadów dokonuje tylko upoważniony pracownik PSZOK po uzyskaniu od przywożącego odpady: 

a. adresu nieruchomości, na której odpady zostały wytworzone w celu zweryfikowania możliwości przekazania przez niego odpadów w oparciu o złożoną deklarację, 

b. oryginalnego oświadczenia informującego od kogo oraz z jakiej nieruchomości pochodzą dostarczane odpady (załącznik nr 1 lub 2) - w przypadku dostarczenia odpadów przez podmiot uprawniony 
w imieniu właściciela nieruchomości.        

2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych odpadów oraz stopnia ich czystości. 

3. Dostarczone przez właścicieli nieruchomości/mieszkańców odpady PSZOK przyjmuje w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika punktu. 

5. Do PSZOK można oddać: 

1) papier,  

2) metale,  
3) tworzywa sztuczne,  

4) szkło,  

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe  
6) bioodpady; 

7) odpady niebezpieczne,  

8) przeterminowane lek i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji  
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,  

9) zużyte baterie i akumulatory,  

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe,  

12) zużyte opony,  
13) odpady budowlane i rozbiórkowe.  

 

I. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE: 

1. PSZOK przyjmuje odpady: w poniedziałki od 08:00 do 16:00 od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00 oraz w soboty od 8:00 do 14:00. W dni ustawowo wolne od pracy punkt jest nieczynny. Zakazuje się 

pozostawiania odpadów poza terenem PSZOK po godzinach jego otwarcia. 

2. PSZOK nie przyjmuje odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, oraz z nieruchomości niezamieszkałych (np. ogrody działkowe ROD, działki budowlane ) 

3. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane i nie zmieszane z innymi odpadami. 

4. PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych. 

5. Odpady niebezpieczne w konsystencji płynnej muszą znajdować się w oryginalnych, szczelnych  i nieuszkodzonych opakowaniach producenta oraz muszą posiadać informację (etykietę lub opis) 

umożliwiającą identyfikację odpadu.  

6. Do rozładunku odpadów dostarczonych do PSZOK zobowiązany jest właściciel nieruchomości/mieszkaniec, a pracownik PSZOK wskazuje pojemnik lub kontener, w którym należy umieścić dany odpad. 

Dostarczający odpady ma bezwzględny obowiązek przed dokonaniem rozładunku zgłosić się do pracownika PSZOK. 

7. W przypadku dostarczenia do PSZOK odpadów z betonu, gruzu ceglanego, materiałów ceramicznych, styropianu budowlanego oraz zużytych opon samochodowych pracownik PSZOK dokonuje wpisu  

do rejestru zawierającego dane o rodzaju i ilości odpadów oraz dane mieszkańca na podstawie dokumentu ze zdjęciem. 

8. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów jeżeli nie spełniają one wymogów określonych w niniejszym regulaminie, są sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłyby zagrażać zdrowiu lub 
życiu ludzi, a także w przypadku: 

a. stwierdzenia, że dostarczone odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej lub z nieruchomości niezamieszkałych (np. ogrody działkowe ROD, działki budowlane), 

b. gdy odpady wskazują źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne). 

 
9. Na terenie PSZOK dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby dorosłej. 

10. Pojemniki i kontenery na odpady znajdujące się na terenie PSZOK opisane są wg zbieranych odpadów w następujący sposób: 

1) „PAPIER” - opakowania z papieru i tektury, gazety, katalogi, zeszyty, książki, reklamówki papierowe. 

2) „TWORZYWA SZTUCZNE” - odpady z tworzyw sztucznych i metali tj. puste butelki i opakowania plastikowe po: napojach, kosmetykach i środkach czystości, plastikowe nakrętki, 

folie i torebki z tworzyw  sztucznych, opakowania stalowe i aluminiowe, opakowania typu tetrapak, miski, wanienki, meble ogrodowe, duże zabawki, elementy opakowań ze styropianu.  

Butelki, puszki, kartony powinny być zgniecione, bez nakrętek, bez zawartości. 

3) „SZKŁO OPAKOWANIOWE”   - butelki szklane, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach. 

4) „SZKŁO INNE” - odpadowe szkło inne niż opakowaniowe (szkło okienne, samochodowe, lustra, szkło zbrojone). 

5) „ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE” - odpady z budowy i rozbiórek jak również remontów wytwarzane w gospodarstwach domowych podczas realizacji inwestycji przez 

właścicieli nieruchomości np. beton, gruz ceglany, materiały ceramiczne np. sedesy, umywalki. W ilości do 3 m3 jednorazowo. 

6) „INNE ODPADY BUDOWLANE”- odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym zawierające substancje niebezpieczne) np. wełna mineralna, wełna szklana, styropian budowlany. 

W ilości do 3 m3 jednorazowo. 

7) „BIOODPADY” - odpady z części roślin pochodzące z ogrodów (liście, trawa, pocięte gałęzie drzew i krzewów do maksymalnej długości 30 cm), części roślin (łodygi, kwiaty). Odpady 

ulegające biodegradacji należy wysypać z worków do właściwego oznakowanego kontenera, 

8) „OPONY” - zużyte opony z pojazdów osobowych w ilości do 6 sztuk/rok od właściciela nieruchomości/mieszkańca oraz zużyte opony rowerów, wózków, motorów, skuterów itp. Opony 

można dostarczyć wyłącznie osobiście. 

9) „WIELKOGABARYTY” - odpady wielkogabarytowe: szafy, stoły, kanapy, wykładziny, dywany, fotele itp. powinny być opróżnione z zawartości oraz nie mogą zawierać innych 

odpadów, 

10) „ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY” - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, w tym lampy LED i halogenowe.  

11) „ODPADY NIEBEZPIECZNE” – z podziałem na:  

a) Zużyte tonery drukarskie, cartridge, 

b) Opakowania po środkach ochrony roślin,  

c) Opakowania po detergentach zawierających niebezpieczne substancje, 

d) Zużyte baterie i akumulatory,  

e) Opakowania po rozpuszczalnikach, 

f) Lampy fluorescencyjne, świetlówki i inne odpady zawierające rtęć,  

g) Opakowania po farbach, tuszach, klejach, lepiszczach i żywicach,  

h) Oleje i tłuszcze, 

i) Przeterminowane leki i środki farmakologiczne inne niż niebezpieczne.  

11. Do PSZOK nie są przyjmowane: 

1) Zmieszane odpady komunalne, 

2) Odpady budowlane i opakowania zawierające azbest, 

3) Części samochodowe (z wyjątkiem szyb, opon), 

4) Wymontowane kineskopy z odbiorników telewizyjnych, 

5) Nieoznaczone odpady niebezpieczne bez możliwości identyfikacji, 

6) Odpady o konsystencji płynnej i sypkiej w opakowaniach nieszczelnych, 

7) Odpady pochodzące z działalności gospodarczej. 

12. Zebrane odpady z terenu PSZOK odbierane będą przez podmiot posiadający odpowiednie pozwolenia. 

 

II. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkich informacji o pracy punktu udziela pracownik PSZOK na miejscu lub pod numerem telefonu: 67  2545 641 lub Urzędu Miasta i Gminy Wronki 67 2545  321. 

2. Regulamin korzystania z PSZOK jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wronki: www.wronki.pl. 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 06 lipca 2020 r. 


