
Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla 

Gminy Górzyca 

1. Regulamin określa sposób świadczenia usługi przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych dla Gminy Górzyca, zwany dalej „PSZOK”. 

2. PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz w soboty od 

10:00 do 14:00. 

3. W PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie odpady komunalne segregowane wytworzone                      

i dostarczone przez mieszkańców Gminy Górzyca. 

3. PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych. 

4. W PSZOK zbierane są tylko i wyłącznie wskazane poniżej rodzaje odpadów: 

- odpady wielkogabarytowe (stare meble); 

- odpady remontowo-budowlane, pochodzące z drobnych prac nie wymagających pozwolenia na 

budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub zgłoszenia wykonywania robót; 

- opony; 

-odpady zielone; 

- przeterminowane leki; 

- chemikalia, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe; 

- zużyte baterie i akumulatory; 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (RTV, AGD); 

- tekstylia, w tym ubrania; 

- opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach powstających w rodzinnych gospodarstwach; 

- plastiki, metale i opakowania wielomateriałowe; 

- szkło; 

- papier. 

5. Odpady dostarczane do PSZOK powinny być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone. 

Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i nie cieknących 

pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadów. 

6. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do 

zbierania w PSZOK, ich czystości, składu i zabezpieczenia, itp. 

7. Odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, przyjmowane są nieodpłatnie 

po okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie Gminy 

Górzyca. 

8.Odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przyjmowane są 

nieodpłatnie po okazaniu dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności na terenie Gminy. 

 



9. Dodatkowo prowadzący PSZOK może zażądać dokumentu potwierdzającego uiszczenie na rzecz 

Urzędu Gminy Górzyca, opłaty za gospodarowanie odpadami. 

10. Na terenie PSZOK odpady wymienione w pkt 4, gromadzone są selektywnie w szczelnych, 

zamykanych pojemnikach (beczkach, kontenerach), paletach, itp. przystosowanych do rodzaju 

zbieranych odpadów oraz w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska. 

11. Pojemniki na odpady, znajdujące się w PSZOK, opisane są rodzajem zbieranego odpadu. 

12. Każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK potwierdzane jest na formularzu przyjęcia odpadów. 

13. Zebrane odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego organu, na 

prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 

14. Nadzorujący PSZOK na terenie Gmina Górzyca prowadzi ewidencję odpadów zgodnie z 

wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. 

zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 

15. Nadzór nad Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gmina Górzyca 

prowadzi Urząd Gminy Górzyca.  

16. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do: 

a) przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz 

sposobu poruszania się po PSZOK; 

b) zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia; 

c) stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego. 

d) na terenie PSZOK dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać tylko i wyłącznie pod opieką 

osoby pełnoletniej. 


