
 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ......../......  

z dnia ............................          

Rady Gminy Gnojnik       

 

REGULAMIN  

GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

W GNOJNIKU 

 

 

Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Gminnego Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych w Gnojniku, zwanym dalej PSZOK. 

 

§ 1. 

1. PSZOK w Gnojniku pozostaje w zarządzie Gminy Gnojnik. 

2. PSZOK zlokalizowany jest w jednostce i obrębie ewidencyjnym Gnojnik na działce nr 664 

(teren byłego SKR-u w Gnojniku). 

 

 

§ 2. 

1. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są segregowane 

odpady komunalne dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie 

Gminy Gnojnik. 

2. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK. 

3. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów 

z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów. 

4. Odpady przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie, za okazaniem dokumentu 

potwierdzającego fakt objęcia systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy Gnojnik np. potwierdzenie wpłaty lub informacja o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku brak ww. dokumentu odpady są 

odbierane a dane osoby przekazującej odpad niezwłocznie przekazywane są do Urzędu 

Gminy Gnojnik. 

5. Odpady budowlane, oraz popiół których masa przekracza 500 kilogramów oraz meble i 

inne odpady wielkogabarytowe należy zgłosić 7 dni wcześniej do Urzędu Gminy Gnojnik. 

 

§ 3. 

1. Odpady komunalne przyjmowane do PSZOK:  

a. odpady budowlano – rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne 

z wyszczególnieniem odpadu nie zmieszanego tzn. nie posiadającego elementów 

metalowych oraz plastikowych; 

b. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny np. lodówki pralki. Uznawane jako 

pełnowartościowy odpad przez co rozumie się cały dany sprzęt wraz z częściami; 

c. zużyte opony - pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym  

tj. z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków 

rowerowych i inwalidzkich, czterokołowców, ciągników; 

d. meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

e. przeterminowane chemikalia, rozpuszczalniki, oleje odpadowe; 

f. świetlówki i żarówki; 

g. zużyte baterie i akumulatory; 

h. odpady zielone - części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych tj. trawa, 

liście, gałęzie, wycięte rośliny, choinki. Odpady zielone nie mogą zawierać: 



zanieczyszczeń natury nieorganicznej (ziemia, kamienie), resztek jedzeniowych 

pochodzenia zwierzęcego, pozostałości po spaleniu. PSZOK przyjmuje wyłącznie 

odpady zielone znajdujące się w stanie umożliwiającym ich dalsze zagospodarowanie 

w procesie kompostowania, tj. nie mogą być w stanie rozkładu, zagnite czy 

sfermentowane; 

i. odpady tekstylne, w tym ubrania, dywany, pościel, obuwie itp.; 

j. popiół; 

k. leki. 

 

2. Odpady wymienione w pkt 1. gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu 

przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach w sposób 

bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska. 

3. Prowadzący PSZOK w Gnojniku prowadzi ewidencję odpadów zgodnie z wymogami ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2016.1987 t.j) oraz przepisami rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014.1923). 

4. Na teren PSZOK nie będą przyjmowane odpady inne niż wymienione w pkt. 1 niniejszego 

Regulaminu. 

5. Na teren PSZOK nie będą przyjmowane odpady powstające w wyniku działalności 

prowadzonej przez podmioty gospodarcze, oraz odpady pochodzące spoza terenu Gminy 

Gnojnik. 

6. Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone. 

7. Obsługa PSZOK ma prawo odmowy przyjęcia odpadu, jeżeli ilość odpadu wskazuje na źródło 

pochodzenia odpadu inne niż gospodarstwo domowe osoby przekazującej odpady, lub gdy 

dostarczone odpady nie są posegregowane zgodnie z §3 punktem 1. 

 

§ 4. 

1. Potwierdzenie przyjęcia odpadów odbywa się na formularzu przyjęcia odpadów, stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

2. Procedura przyjęcia odpadu na PSZOK została przedstawiona w załączniku nr 2 do 

niniejszego Regulaminu.  

 

§ 5. 

1. Na terenie PSZOK dzieci poniżej 18 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby 

pełnoletniej. 

2. Na terenie PSZOK obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i używania otwartego 

ognia. 

3. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów do PSZOK może być okresowo 

wstrzymane. O wstrzymaniu przyjmowania odpadów prowadzący PSZOK poinformuje  

z trzydniowym  wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej 

Urzędu Gminy Gnojnik www.gnojnik.pl. 

4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego 

Regulaminu. 



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki  

Odpadów Komunalnych w Gnojniku 

 

Procedura przyjęcia odpadu na PSZOK 

 

1. Pojazd przywożący odpady wjeżdża na teren PSZOK w Gnojniku bramą wjazdową  

i zatrzymuje się w miejscu wyznaczonym przez pracownika PSZOK. 

2. Przywożący odpady obsługiwani są pojedynczo. 

3. Pracownik PSZOK dokonuje weryfikacji przywożonych odpadów tj. otwiera pojemniki, 

worki, sprawdza czy odpady zostały posegregowane zgodnie z §1 pkt.1 Regulaminu  

Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gnojniku. 

4. Po odnotowaniu danych ewidencyjnych przywożącego odpady, przyjmujący odpady 

kieruje pojazd do odpowiedniej części PSZOK-gdzie następuje ważenie.  

5. Przekazujący odpady zobowiązany jest do ich rozładunku w miejscach wskazanych przez 

pracownika PSZOK-u. 

6. Odpady niebezpieczne będą odbierane przez pracownika obsługującego PSZOK 

i umieszczane w przystosowanym do tego celu pomieszczeniu magazynowym. 

7. Potwierdzenie przyjęcia odpadu odbywa się za pośrednictwem formularza przyjęcia 

odpadu stanowiącego  załącznik Nr 2 do Regulaminu. 

8. Po rozładowaniu pojazd opuszcza teren PSZOK.  

  



Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki  

Odpadów Komunalnych w Gnojniku 
 

Formularz przyjęcia odpadu nr …………….…./…….. r 
(wypełnia obsługa PSZOK) 

                                          Data….……………………………………. 

Imię i nazwisko przekazującego odpady 

 

………………………………………....... 

Dokładny adres zamieszkania przekazującego odpady 

 

…………………………………………………………… 

 

Rodzaj odpadu Ilość (szt/kg) Uwagi 

przeterminowane chemikalia np. farby, rozpuszczalniki, oleje 

odpadowe,  

  

świetlówki i żarówki  

 

 

zużyte baterie i akumulatory  

 

 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  

 

 

odpady budowlano – rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne  

 

 

meble i inne odpady wielkogabarytowe  

 

 

zużyte opony - pochodzące z pojazdów użytkowanych 

w gospodarstwie domowym tj. z samochodów osobowych, 

motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych 

i inwalidzkich, czterokołowców ciągników 

 

 

 

odpady zielone - części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów 

zielonych tj. trawa, liście, gałęzie, wycięte rośliny, choinki 

 

 

 

odpady tekstylne, w tym ubrania, dywany, pościel, obuwie itp.   

popiół  

 

 

styropian- materiał izolacyjny   

leki   
            

  ……………………………………….........……….    ……….......................………………………………... 

 Czytelny podpis przyjmującego odpady     Czytelny podpis przekazującego odpady 

 
OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że mieszkam na terenie Gminy Gnojnik i jestem objęty/a systemem gospodarki odpadami. 

 

Oświadczam, że wszystkie dostarczone przeze mnie odpady pochodzą z mojego gospodarstwa domowego.  

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do ewidencji 

dostarczanych odpadów komunalnych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U.2016.922 t.j.). 

………………………………………………… 
Czytelny podpis przekazującego odpady

 
 

 


