
REGULAMIN KORZYSTANIA
Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

W GMINIE WIERZBINEK

Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Wierzbinek prowadzonego przez

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wierzbinku, zwanym dalej
PSZOK.

I. ZASADY OGÓLNE
1.  Lokalizacja  PSZOK:  przyjęcie  i  zagospodarowanie  odpadów mających  charakter
komunalnych  pochodzących  wyłącznie  z  Gminy  Wierzbinek  od  mieszkańców  oraz
domków  letniskowych  lub  innych  nieruchomości  wykorzystywanych  na  cele
rekreacyjno-wypoczynkowe w obrębie Gminy Wierzbinek, zgodnie z Załącznikiem nr 1
do niniejszego Regulaminu.
2. Godziny otwarcia: poniedziałek 12.00 - 18.00, środa 7.00 - 15.00, czwartek 7.00 –
15.00, piątek 7.00 – 15.00, sobota w godz. 9.00 – 13.00.

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
1.  Przyjęcia  odpadów  dokonuje  upoważniony  pracownik  PSZOK  po  sprawdzeniu
zgodności dostarczonych odpadów z aktualnym wykazem stanowiącym Załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu oraz określoną w nim maksymalną ich ilością.
2.  PSZOK  przyjmuje  odpady  od  mieszkańców  Gminy  Wierzbinek,  po   okazaniu
dokumentów umożliwiających identyfikację miejsca zamieszkania/wykorzystywanego
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz dodatkowo, wyłącznie w przypadku odpadów,
co do których  zastosowano  limity dostaw,  po  wypełnieniu  formularza  oświadczenia
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
3. Wymagania dotyczące dostarczanych odpadów:
a) wyłącznie niezmieszane i niezanieczyszczone innymi odpadami (posegregowane),
b) umieszczone w szczelnych i nieuszkodzonych pojemnikach (dot. odpadów w postaci
płynnej),
c)  możliwe  do  identyfikacji,  w  przypadku  odpadów  niebezpiecznych,  których
identyfikacja nie będzie możliwa wizualnie (szczególnie będących w postaci płynnej)
dodatkowo oznaczone oryginalną etykietą lub dostarczone wraz z ulotką informacyjną
produktu.



4. Pracownik PSZOK samodzielnie nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu.
Osoba  dostarczająca  odpady  wykazujące  właściwości  niebezpieczne  do  PSZOK
zobowiązana jest przekazać je do zważenia i zewidencjonowania oraz umieszczenia  
w  odpowiednim  pojemniku  pracownikowi  PSZOK.  Inne  niż  niebezpieczne  odpady
należy  umieścić  w  odpowiednim  (wskazanym  przez  pracownika  PSZOK)  miejscu
(pojemniku/kontenerze/wiacie).
5.  PSZOK nie  przyjmuje  takich  odpadów jak:  niesegregowane  (zmieszane)  odpady
komunalne,  odpady  zawierające  azbest,  szkło  zbrojone  i  hartowane,  części
samochodowe (szyby, zderzaki, reflektory, gumy i uszczelki) za wyłączeniem zużytych
opon.
6. Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeśli  byłoby to sprzeczne  
z przepisami prawa oraz mogłoby to spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.
Przede  wszystkim  w  przypadku  stwierdzenia  uszkodzonych,  przeciekających
opakowań,  odmowy  wypełnienia  formularza  świadczenia  i  podania  danych,  nie
okazania  wymaganych  dokumentów,  nieodpowiedniego  zachowania  w  stosunku  do
pracownika PSZOK (awanturowanie się, wulgaryzmy).
III.  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE
1. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do przestrzegania zaleceń
obsługi,  a  w  szczególności  dotyczących:  miejsca  złożenia  odpadów,  zachowania
wymogów bezpieczeństwa tj. nieużywania źródeł otwartego ognia oraz stosowania się
do  sposobu  poruszania  się  po  PSZOK.
2.  Regulamin  korzystania  z  PSZOK  wraz  z  załącznikami  dostępny  jest  na  stronie
internetowej  Przedsiębiorstwa  Gospodarki  Komunalnej  sp.  z  o.o.  w  Wierzbinku
www.pgkwierzbinek.pl oraz  na  stronie  internetowej  Urzędu  Gminy  w  Wierzbinku
www.wierzbinek.pl.
3.  Wszelkich  informacji  o  pracy  Punktu  Selektywnego  Zbierania  Odpadów
Komunalnych udziela na miejscu pracownik PSZOK lub pracownik Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wierzbinku pod numerem telefonu (63) 26 11 036.
4. Każda osoba przywożąca odpady do PSZOK zobowiązana jest  do zapoznania się
oraz  bezwzględnego  przestrzegania  niniejszego  Regulaminu.
5.  Niniejszy  Regulamin  korzystania  z  Punktu  Selektywnego  Zbierania Odpadów
Komunalnych w Gminie Wierzbinek obowiązuje od 01.01.2020 r. lub 7 dni od dnia
zawarcia aneksu do niniejszej Umowy.

http://www.pgkwierzbinek.pl/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.wierzbinek.pl%2F&h=AT0vHEswgis_nizrfc5fv74LA0qX1qsQFWjj2QOGWClNRsz7XjaqxtuT-TPXjVgoBGUO9-6MguROwxQvrCp7zdUPHtQNudkKulPQJWgVADDJL-ow1ylMjsXm1dmmD7Hjrh4Mkw


Załącznik  nr 1 do Regulaminu PSZOK

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu Uwagi Przykłady

1 Odpady kuchenne 
ulegające 
biodegradacji

20 01 08 Odpady nie zawierające 
odpadów mięsnych

2 Odpady z parków 
i ogrodów

20 02 01 Części roślin z ogrodów
 i parków

3 Zużyte baterie 
i akumulatory

20 01 33,
20 01 34

Można również 
pozostawiać 
w punktach sprzedaży 
nowych akumulatorów

4 Zużyty sprzęt 
elektryczny 
i elektroniczny

20 01 35
20 01 36
20 01 21
20 01 23

Można również 
pozostawiać 
w punktach sprzedaży 
AGD-RTV

Pralki, lodówki, odbiorniki 
RTV, drobny sprzęt 
elektryczny i elektroniczny

5 Meble i inne odpady 
wielkogabarytowe

20 03 07 Wersalki, fotele, regały, 
stoły, krzesła, dywany, 
wykładziny, meble 
ogrodowe.

6 Odpady budowlane 
i rozbiórkowe wym. 
w poz. 6.1 - 6.12

Łączna ilość tych 
odpadów nie może 
przekroczyć 500 kg na 
nieruchomość

6.1 - odpady z betonu oraz
gruz betonowy z 
rozbiórek i remontów

17 01 01 odpady ze skuwania warstw 
betonowych, pokruszone 
płyty i cegły betonowe

6.2 - gruz ceglany 17 01 02 fragmenty cegieł powstające 
w czasie budowy lub 
remontu

6.3 - odpady innych 
materiałów 
ceramicznych 
i wyposażenia 
(ceramicznego)

17 01 03 odpady glazury, terakoty, 
gresu, elementy ceramicznej 
armatury łazienkowej

6.4 - usunięte tynki 17 01 80 odpady powstające podczas 
skuwania warstw 
tynkarskich wszelkich 
odmian

6.5 - zmieszane odpady z 
poz. 6.1-6.4

17 01 07 odpady przywiezione 
wspólnie wymienione jako 



przykłady w poz. od 6.1 do 
6.4

6.6 - drewno 17 02 01,
20 01 38

odpady drewniane 
powstające podczas budowy 
lub remontu (17 02 01) oraz 
powstające z bytowej 
działalności człowieka

6.7 - szkło (inne niż 
opakowaniowe)

17 02 02 odpady szklane powstające 
podczas budowy lub 
remontu

6.8 - tworzywa sztuczne 
(inne niż 
opakowaniowe)

17 02 03 odpady z tworzyw 
sztucznych powstające 
podczas budowy lub 
remontu, np. listwy ścienne 
lub sufitowe PVC, listwy 
typu siding, itp.

6.9 - mieszaniny metali
(inne niż 
opakowaniowe)

17 04 07 odpady metalowe 
powstające podczas budów 
lub remontów

6.10 - gleba i ziemia, 
w tym kamienie

17 05 04,
20 02 02

Odpady powstające podczas 
robót ziemnych w czasie 
budowy lub remontu (17 05 
04) lub z robót ziemnych 
związanych z bytowaniem 
człowieka (20 02 02)

6.11 - styropian 17 06 04 w kawałkach, 
zapakowany w 
workach foliowych

odpady styropianu 
budowlanego bez 
zanieczyszczeń

6.12 - płyty gipsowe 17 08 02 bez tapet i oklein fragmenty płyt gipsowych 
oraz gipsowo-kartonowych

7 Zużyte opony 16 01 03 zużyte opony wyłącznie 
z samochodów osobowych

8 Przeterminowane leki 20 01 31.
20 01 32

przeterminowane leki 
pochodzące z gospodarstw  
domowych

9 Chemikalia
wymienione w poz. 
9.1-9.6

Chemikalia w oryginalnych 
pojemnikach z etykietą. 
Wyłącznie pochodzące z 
gospodarstw domowych.

9.1 rozpuszczalniki 20 01 13

9.2 kwasy 20 01 14



9.3 alkalia 20 01 15

9.4 odczynniki 
fotograficzne

20 01 17

9.5 środki ochrony 20 01 19

9.6 farby, tusze, kleje, 
żywice, detergenty

20 01 27-30



Załącznik nr 2 do Regulaminu PSZOK

PRZYJĘCIE ODPADÓW
W PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

I. Dane wytwórcy odpadów( imię i nazwisko, adres zamieszkania):

II. Adres nieruchomości, na której wytworzone zostały odpady

III. Dostarczone odpady: Kod odpadu Ilość odpadów

odpady budowlane i rozbiórkowe ( puszki
po  farbach,  klejach,  płytki  ceramiczne,
taśmy)

gruz, cegły, pustaki, beton

materiały izolacyjne (styropian, wełna)

odpady zielone (trawa, liście, gałęzie)

odpady wielkogabarytowe (w tym meble,
dywany, wanny)

zużyty sprzęt RTV i AGD

zużyte opony

odpady niebezpieczne  (przeterminowane
leki,  chemikalia,  zużyte  baterie,
świetlówki)

inne

IV. Uwagi

V. Oświadczenie wytwórcy
Oświadczam, iż dostarczone odpady nie pochodzą z prowadzonej działalności gospodarczej.



..................................                                                       ..............................................................
             (data)                                                                                (czytelny podpis)

VI. Adnotacje PSZOK

..................................                                         ..................................................................................
            (data)                                                    (czytelny podpis pracownika przyjmującego odpady)


