
                                                                                                                                Załącznik nr 1                                          

do Uchwały Nr V/25/2019 

                                                                                                          Rady Gminy Wielgomłyny 

                                                                                                          z dnia 6 marca 2019 r. 

 

 

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

(PSZOK) W WIELGOMŁYNACH 

 

                                                    § 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych na terenie  Gminy Wielgomłyny, zwanego dalej PSZOK, który jest 

usytuowany w Wielgomłynach przy ul. Krzętowskiej 59. 

2. W PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne wymienione w § 2 ust. 

3, powstające na nieruchomościach zamieszkałych lub okresowo zamieszkałych na terenie 

Gminy Wielgomłyny. 
3. PSZOK czynny jest  zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów, dostępnym na stronie 

internetowej Gminy Wielgomłyny, oraz dostarczonym mieszkańcom przez firmę odbierającą 

odpady komunalne, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

                                         § 2.  Procedura przyjęcia odpadów 

 

1. Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem i na własny koszt. 

2. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK, który po sprawdzeniu 

zgodności dostarczonych odpadów z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów, 

informuje, w którym kontenerze, pojemniku lub wiacie należy umieścić odpad. 

3. W PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie następujące rodzaje odpadów: 

- przeterminowane leki i chemikalia  

- zużyte baterie i akumulatory, 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

- odpady wielkogabarytowe, 

- odpady budowlane i rozbiórkowe  do 500 kg w ciągu roku z 1 nieruchomości, 
- zużyte opony od samochodów osobowych, 

- odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone, 

- opakowania ze szkła, 

- papier i tektura, 

- tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, 

- opakowania wielomateriałowe, 

- metale. 

4. Odpady określone w § 2 ust. 3 gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu 

przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach, kontenerach lub wiatach w sposób bezpieczny 

dla zdrowia ludzi i środowiska. 

5. Odpady dostarczone do PSZOK nie mogą zawierać azbestu, papy, smoły i in. odpadów 

niebezpiecznych oraz nie mogą być zanieczyszczone odpadami niewiadomego pochodzenia. 

Opakowania po substancjach niebezpiecznych, płynnych mają być nieuszkodzone. 

6. Prowadzący PSZOK prowadzi ewidencję odpadów zgodnie z wymogami ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987) oraz Rozporządzeniem 

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

poz. 1923). Formularz przyjętego odpadu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 



7. Odpady są odbierane po okazaniu pracownikowi PSZOK dokumentu potwierdzającego 

miejsce zamieszkania/zameldowania oraz potwierdzenie dokonania opłat za odbiór odpadów 

komunalnych. 
8. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane: 

a) odpady zawierające azbest i in. odpady niebezpieczne. 

b) części samochodowe, 

c) wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa 

domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych),  

d) odpady w opakowaniach cieknących, 

e) odpady budowlane zmieszane (gruz zmieszany z opakowaniami materiałów 

budowlanych, drewnem itp.),  

f) zmieszane odpady komunalne, 

g) odpady rolnicze, w tym opony od ciągników i przyczep, 

h) odpady niezidentyfikowane,                 

    

§ 3.  Obowiązki mieszkańców/właścicieli nieruchomości 

 

1. Dostarczający odpady zobowiązany jest do ich rozładunku we własnym zakresie w miejscu 

wskazanym przez pracownika PSZOK i pod jego nadzorem. 

2. Dostarczone odpady mają być posegregowane w sposób umożliwiający ich identyfikację i 

selektywne przyjęcie na PSZOK , a które możliwe spakowane w worki. 

3. Osoby przebywające na terenie PSZOK są zobowiązane do przestrzegania zaleceń obsługi 

Punktu oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w szczególności nie używania źródeł 

otwartego ognia oraz palenia tytoniu. 

4. Osobom dostarczającym odpady zabrania się pozostawienia ich w miejscu do tego 

nieprzeznaczonym. 

5. Dostarczający odpady zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o przetwarzaniu danych 

osobowych, zgodnie z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Oświadczenie 

stanowi załącznik nr 2 do  niniejszego Regulaminu. Odmowa złożenia oświadczenia 

powoduje  nieprzyjęcie dostarczonych odpadów ze względu na brak możliwości 

zidentyfikowania dostarczającego. 

                                                 

 § 4.  Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkich informacji o pracy Punktu udziela pracownik PSZOK na miejscu oraz Urząd 

Gminy w Wielgomłynach -  Samodzielne stanowisko pracy do spraw utrzymania porządku i 

czystości  w gminie, pokój 13, tel. 44/787-10-87 w. 122 

2. Regulamin korzystania z PSZOK jest dostępny na stronie internetowej 

www.wielgomlyny.pl 

 

http://www.wielgomlyny.pl/

