
Regulamin 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) 

dla mieszkańców Gminy i Miasta śuromin 

 

§ 1 

 Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (zwanego dalej PSZOK) znajdującego się w miejscowości 

Brudnice, na terenie składowiska odpadów - na działce nr ewidencyjny 36, 

w budynku sortowni odpadów oraz 3 boksach znajdujących się przy budynku 

sortowni.  

KaŜdy korzystający z PSZOK zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego 

przestrzegania niniejszego regulaminu. 

 

§ 2 

 PSZOK czynny jest w następujących godzinach: 

 

Poniedziałek – 7.00-15.00 

Wtorek – 9.00 – 17.00 

Środa – 7.00 – 15.00 

Czwartek – 9.00 – 17.00 

Piątek – 7.00 – 15.00 

Sobota – 9.00 – 12.00 

 

§ 3 

1. Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne wytworzone i dostarczone 

wyłącznie przez mieszkańców Gminy i Miasta śuromin. 

2. W PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady zebrane selektywnie pochodzące 

z gospodarstw domowych oraz dostarczone w sposób umoŜliwiający ich 

selektywne odebranie zgodnie ze wskazanymi w § 4 rodzajami.  

3. Odpady przyjmowane są nieodpłatnie po udokumentowaniu zamieszkania na 

terenie Gminy i Miasta śuromin. 



4. Przy odbiorze poszczególnych frakcji wyselekcjonowanych odpadów pracownik 

PSZOK określa ilość tych odpadów oraz odnotowuje w jakościowej i ilościowej 

ewidencji przyjmowanych odpadów wraz z danymi właściciela nieruchomości,  

który dostarczył odpady. Na tej podstawie pracownik wydaje mieszkańcowi 

dokument potwierdzający przyjęcie odpadów do PSZOK, zgodnie z wskazaniami 

określonymi w § 7 niniejszego regulaminu. 

5. Odpady płynne muszą znajdować się w szczelnych, niecieknących 

i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) 

umoŜliwiającą identyfikację odpadu. 

 

§ 4 

1. W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów: 

1) papier, 

2) tworzywa sztuczne, 

3) szkło, 

4) opakowania wielomateriałowe, 

5) przeterminowane leki i chemikalia, 

6) zuŜyte baterie i akumulatory, 

7) zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

9) zuŜyte opony, 

10) odpady zielone, 

11) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne – w ilości 

500 kg na gospodarstwo domowe/na rok. 

2. Dostarczane odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi 

odpadami. 

3. W PSZOK nie s ą przyjmowane odpady powstaj ące w wyniku prowadzenia 

działalno ści gospodarczej. 

 

§ 5 

 Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie będą 

przyjmowane: 

• zmieszane odpady komunalne, 

• odpady zawierające azbest (eternit), 

• materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa, 

• szyby samochodowe, 



• części samochodowe (zderzaki, reflektory, siedzenia, elementy silników, 

przekładki, felgi, karoserie i ich części, rury wydechowe itp.), 

• odpady niebezpieczne bez moŜliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), 

• odpady w opakowaniach cieknących, 

• odpady w ilościach wskazujących na to, iŜ pochodzą z działalności 

gospodarczej – wszelkie odpady w ilościach masowych, 

• wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niŜ z gospodarstwa 

domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych), 

• odpady od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, 

• odpady nieprawidłowo zabezpieczone lub zanieczyszczone w sposób 

uniemoŜliwiający klasyfikację odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów                          

(Dz. U.2014r. poz. 1923). 

 

§ 6 

1. Przyjęcia odpadów dokonuje upowaŜniony pracownik PSZOK.  

2. Pracownik moŜe odmówić przyjęcia odpadu przy braku moŜliwości 

sklasyfikowania przywiezionego odpadu lub jeśli byłoby to sprzeczne 

z Regulaminem bądź mogłoby zagraŜać zdrowiu lub Ŝyciu ludzi. 

3. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do przestrzegania 

zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złoŜenia 

odpadów, sposobu poruszania się po PSZOK oraz zachowania wymogów 

bezpieczeństwa. 

4. Obsługa PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazuje 

osobie dostarczającej odpady miejsce, w którym naleŜy je umieścić 

5. Na terenie PSZOK obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz uŜywania 

źródeł otwartego ognia. 

 

 

§ 7 

 Pracownik PSZOK przyjmując odpady sporządza, w dwóch egzemplarzach, 

dokument potwierdzający dostarczenie odpadów (załącznik do Regulaminu), 

zawierający w szczególności: 

1. Imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady. 

2. Adres nieruchomości z której pochodzą odpady. 

3. Rodzaj dostarczonych odpadów. 



4. Datę dostarczenia odpadów. 

5. Klauzulę ,,Oświadczam, Ŝe dostarczone przeze mnie odpady zostały 

wytworzone we własnym zakresie przez osoby zamieszkujące wskazane 

wyŜej gospodarstwo domowe i pochodzą z tego gospodarstwa’’. 

6. Własnoręczny, czytelny podpis osoby dostarczającej odpady oraz osoby 

przyjmującej odpady. 

§ 8 

1. Przywiezione odpady powinny być w takiej formie i ilości, która umoŜliwi 

swobodne przeniesienie odpadu do urządzeń (pojemników, kontenerów) 

znajdujących się na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych przez dostarczającego odpad bez konieczności uŜycia 

specjalistycznego sprzętu. 

2. Wjazd na teren Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest 

moŜliwy tylko i wyłącznie za pozwoleniem pracownika Punktu. 

 

§ 9 

 Niniejszy Regulamin nie dotyczy osób prawnych tj. przedsiębiorców 

prowadzących działalność gospodarczą, którzy są zobowiązani do stosowania 

ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z pózn.zm.) 

w zakresie zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku prowadzenia 

działalności. 

§ 10 

1. Wszelkie informacje o pracy PSZOK moŜna uzyskać pod numerem telefonu: 

023 657 25 40 (wewnętrzny 53) w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta 

śuromin. 

2. Regulamin korzystania z PSZOK jest dostępny na stronie internetowej: 

www.zuromin.ibip.net.pl   

 

 


