
REGULAMIN
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW

KOMUNALNYCH
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SOŚNICOWICE

§ 1

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych zwanego w dalszej części Regulaminu PSZOK,

           zlokalizowanego w Sośnicowicach na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej 
           i  Mieszkaniowej przy ul. Powstańców 6.

                                                                      § 2

1. PSZOK jest czynny w następujących godzianach:
• w poniedziałki od 7.00 do 17.00
• od wtorku do czwartku od 7.00 do 15.00
• w piątki od 7.00 do 13.00

§ 3

1. PSZOK przyjmuje odpady komunalne wytwarzone i dostarczone przez 
mieszkańców z terenu  Gminy Sośnicowice.

2. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie wskazane poniżej rodzaje odpadów 
komunalnych:

• papier,
• metale,
• tworzywa sztuczne,
• szkło,
• odzież, tekstylia,
• opakowania wielomateriałowe,
• odpady ulegające biodegradacji,
• przeterminowane leki,
• chemikalia(opisane- farby, lakiery, rozpuszczalniki),
• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstwa  domowego (gruz, odpady 

betonowe, materiały ceramiczne),
• zużyte opony pochodzące z samochodów osobowych.

§ 4

1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.

2. Przyjęcie dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich 
zgodności z wykazem przyjmowanych odpadów, ich czystości, składu.

3. W celu jednoznacznej identyfikacji dostawcy odpadów  obsługa PSZOK ma prawo 
zażądać okazania dowodu tożsamości albo oświadczenia o zamieszkiwaniu w 



gminie Sośnicowice z podaniem adresu zamieszkiwanej nieruchomości.

§ 5

1. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.

2. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innym odpadami.

3. Odpady płynne lub odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie
           w szczelnych pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu.

4. Odpady pozostałe, z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych,należy dostarczać do PSZOK   
w opakowaniach zbiorczych np.workach foliowych.

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może być dostarczany luzem.

6. Odpady wielkogabarytowe (meble, skrzynie, wózki itp.) dostarczane do PSZOK
           muszą być opróżnione z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów.

7. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczać selektywnie z podziałem na:
• odpady betonu i gruzu betonowego,
• odpady gruzu ceglanego.

8. Odpady zielone są przyjmowane w workach i przywożone we własnym zakresie na 
teren PSZOK. 

§ 6

1. Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny
            z Regulaminem oraz nie wymienionych w Regulaminie.

2. Do PSZOK przyjmowane są wyłacznie odpady dostarczone w sposób 
umożliwiających ich selektywne odebranie.

§ 7

1. Każdorazowe przyjęcie odpadów w PSZOK zostanie zarejestrowane w formularzu
           zawierającym datę przyjęcia odpadu, rodzaj, kod i wagę odpadu.

2. W przypadku dostawy odpadów z grupy budowlanych i rozbiórkowych formularz
           dostawy odpadów zostanie uzupełniony o dane przekazującego odpady tj. imię
            i nazwisko oraz adres zamieszkania



§ 8 

1. Na terenie PSZOK zabrania się przebywania osób niepełnoletnich.

2. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:
• podporządkowania się zaleceniom obsługi PSZOK, w szczególności

           w zakresie miejsca oraz sposobu zdeponowania dostarczonych odpadów oraz
           sposobu poruszania się po terenie PSZOK,

• zachowania wymogów przepisów BHP i p.poż., nie używania otwartego ognia,
           nie palenia papierosów.
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