
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 
KOMUNLANYCH W ŻYCHLINIE 

 

1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwany dalej: PSZOK) zlokalizowany 

jest w Żychlinie przy ul. Granicznej 38. 

2. Punkt prowadzony jest przez Gminę Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin. 

3. PSZOK czynny jest w każdą środę w godzinach od 1000 do 1800. 

4. Do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne 

wytworzone przez mieszkańców nieruchomości położonych na terenie Gminy Żychlin, 

objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i wnoszących z tego tytułu 

opłatę na rzecz gminy. 

5. W przypadku, gdy ilość lub rodzaj dostarczanych odpadów do PSZOK może wskazywać,         

iż pochodzą one z działalności gospodarczej lub likwidacji takiej działalności, odpady nie 

zostaną przyjęte do PSZOK. 

6. Odpady w PSZOK zbierane są selektywnie, w specjalnie do tego przeznaczonych, 

oznakowanych pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny              

dla zdrowia ludzi i środowiska. 

8. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik.  

9. Warunkiem bezpłatnego przyjęcia odpadów do PSZOK jest sprawdzenie:  

1) zgłoszenia nieruchomości do gminnego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi (odpady muszą pochodzić z nieruchomości objętych gminnym systemem 

odbierania odpadów, dla których złożona została deklaracja o wysokości opłaty                          

za gospodarowanie odpadami komunalnymi);  

2) zgodności dostarczonych odpadów z wykazem przyjmowanych odpadów przez PSZOK, 

składu oraz zabezpieczenia odpadów, ponadto odpady dostarczane do PSZOK muszą być 

zebrane w sposób selektywny, z podziałem na rodzaje odpadów.  

10. Mieszkaniec dostarczając odpady do punktu powinien mieć przy sobie dowód osobisty 

oraz potwierdzenie dokonania zapłaty za odbiór odpadów (np. potwierdzenie zapłaty                    

w kasie urzędu, potwierdzenie przelewu, faktura za czynsz) 

11.  Mieszkaniec na żądanie pracownika PSZOK zobowiązany jest pokazać dostarczone 

odpady, poprzez otwarcie worka, bagażnika, w celu weryfikacji rodzaju dostarczonych 

odpadów 



12. Po sprawdzeniu i zakwalifikowaniu odpadów do przyjęcia, osoba dostarczająca odpad 

jest obowiązana do umieszczenia poszczególnych rodzajów odpadów w miejscach 

wskazanych przez pracownika PSZOK.  

13. Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK: 

 

Lp. Nazwa odpadu Opis 

1 papier czysty papier, gazety, czasopisma, książki, papier 
ksero, zeszyty, papier szkolny i biurowy, katalogi, 
foldery, torebki papierowe, kartony, tektura, pudełka, 
opakowania papierowe i kartonowe 

2 metal puszki po napojach, sokach, puszki z blachy stalowej 
po żywności, puszki aluminiowe, drobny złom żelazny, 
kapsle, zakrętki od słoików 

3 tworzywa sztuczne zgniecione butelki typu PET po napojach, butelki 
plastikowe po środkach czystości, opakowania z 
tworzyw sztucznych po artykułach spożywczych, po 
chemii gospodarczej i innych, folie opakowaniowe, 
plastikowe torebki, reklamówki, worki  

4 szkło szklane butelki po napojach, sokach, artkułach 
spożywczych, chemii gospodarczej, słoiki i butelki bez 
nakrętek i korków 

5 odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe 

opakowania po napojach, sokach, mleku, artykułach 
spożywczych 

6 bioodpady odpady kuchenne i spożywcze, obierki z owoców i 
warzyw, przeterminowane owoce, warzywa i opady 
spożywcze, skorupki jaj (bez resztek mięsa, kości),  
odpady z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, 
liście, skoszona trawa, gałęzie 

7 przeterminowane leki i 
chemikalia 

farby, kleje, lakiery, rozpuszczalniki, środki ochrony 
roślin oraz opakowania po tych substancjach, 
termometry, detergenty, środki czystości do łazienek i 
kuchni, dezodoranty 

8 odpady niekwalifikujące 
się do odpadów 
medycznych 

odpady powstałe w wyniku przyjmowania produktów 
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 
monitoringu poziomu substancji we krwi, 
glukozometry, igły, strzykawki 

9 zużyte baterie i 
akumulatory  

baterie, akumulatory 

10 zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny 

sprzęt AGD i RTV, świetlówki i żarówki 
energooszczędne, odtwarzacze mp3, wiertarki, 
telefony komórkowe, drukarki, sprzęt komputerowy, 
ładowarki, kable i przewody elektryczne, zabawki 
elektroniczne i elektryczne 



11 meble i inne odpady 
wielkogabarytowe 

stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, pierzyny i 
poduszki, meble, dywany i chodniki, wykładziny, 
wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych 
rozmiarów 

12 zużyte opony opony z samochodów osobowych, motocykli, 
wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o 
całkowitej masie do 3,5 tony. 

13 odpady budowlane  i 
rozbiórkowe 

odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady 
komunalne, pochodzące z remontów i innych robót 
budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, 
na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie 
zgłoszenia lub pozwolenia na budowę m.in. gruz, 
armatura łazienkowa, płyty OSB, płytki, panele 

 

14. W PSZOK nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:  

1) zmieszane odpady komunalne; 

2) odpady zawierające azbest;  

3) szyby z okien; 

4) papa;  

5) odpady z budowy takie jak: blachodachówka, krokwia dachowa; 

6) części samochodowe;  

7) opony pochodzące z działalności rolniczej oraz gospodarczej, 

8) wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego 

(np. chemikalia nietypowe dla prac domowych); 8) odpady w opakowaniach cieknących, 

uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz 

opakowania;  

9) odpady budowlane zmieszane (gruz zmieszany z opakowaniami materiałów budowlanych, 

drewnem itp.);  

10) chemikalia nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet                               

i oryginalnych opakowań producenta), dla których nie istnieje możliwość ustalenia składu 

chemicznego 

11) odpady powstałe w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, 

12) odpady pochodzące od mieszkańców innych gmin. 

15. Odpady płynne powinny znajdować się w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach                  

oraz posiadać oryginalną informację umożliwiającą identyfikację odpadu.  

16. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być zdekompletowany.  



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

18. Dostarczający odpady do PSZOK dokonuje ich rozładunku i umieszczenia w poszczególnych 

kontenerach lub pojemnikach we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z poleceniem 

obsługi PSZOK.  

19. Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny 

z Regulaminem.  

20. Pracownik PSZOK odmówi przyjęcia odpadów w następujących sytuacjach: 

a) dostarczone odpady nie znajdują się w wykazie przyjmowanych odpadów, 

b) z uwagi na ilość i rodzaj odpady wskazują na pochodzenie inne niż z gospodarstw 

domowych, 

c) dostarczający odpady, na żądanie obsługi PSZOK, nie okaże się dokumentem 

tożsamości lub nie przedstawi innych dokumentów potwierdzających pochodzenie 

odpadów z terenu gminy Żychlin, 

d) dostarczane odpady znajdują się w nieszczelnych, cieknących opakowaniach, 

e) dostarczone odpady są nieoznaczone – bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak 

etykiety), 

f) dostarczane odpady mogłyby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi. 

 

21. Zebrane odpady będą przekazywane do zagospodarowania uprawnionym podmiotom 

posiadającym wymagane prawem zezwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

22. Prowadzący PSZOK prowadzi ewidencję odpadów zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra 

Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10).  

23. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:  

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

oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK; 2) zachowania wymogów bezpieczeństwa; 

3) zachowania porządku i czystości podczas rozładunku odpadów; 

4) stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego; 

5) bezwzględnego przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu. 

24. Na terenie PSZOK zabrania się:  

1) poruszania osób postronnych niezwiązanych z procedurą przekazania odpadów;  

2) wchodzenia do kontenerów;  



3) używania otwartego ognia oraz palenia tytoniu;  

4) pozostawienia odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. 

25. Prowadzący PSZOK nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:  

1) niewłaściwym rozładunkiem odpadów, w tym rozładunkiem odpadów niewłaściwie 

zabezpieczonych;  

2) uszkodzenia pojazdu dostawcy odpadów przez pojazd lub postępowanie innego dostawcy.  

26. Teren PSZOK objęty jest monitoringiem. 

27. Wjazd na teren PSZOK możliwy jest po otrzymaniu zgody obsługi PSZOK. 

28. Wszelkich informacji o pracy PSZOK można uzyskać na miejscu u pracownika PSZOK lub w 

Urzędzie Gminy w Żychlinie pod nr tel. 24 351 20 39. 


