
REGULAMIN PRZYJMOWANIA ODPADÓW DO PUNKTU 
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) 
 

 

1. Zasady określają funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

zlokalizowanego przy ul. Polnej 14 w Prusicach 

2. Zarządcą PSZOK jest Chemeko-System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu  przy ul. 

Jerzmanowskiej 4-6. 

3. PSZOK przyjmuje odpady z gospodarstw domowych selektywnie gromadzone wytwarzane na 

terenie Gminy Prusice. 

4. PSZOK czynny jest w następujące dni: wtorek, środa, czwartek, piątek i sobota w godz. od 08:00 
do 16:00 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.  

5. W celu jednoznacznej identyfikacji dostawcy odpadów obsługa PSZOK ma prawo żądać do 
okazania dokumentu tożsamości lub złożenia na piśmie oświadczenia potwierdzającego 

zamieszkanie na terenie Gminy Prusice. 

6. W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów selektywnie gromadzonych pochodzące z 

gospodarstw domowych: 

- Papier i tektura 

- Tworzywa sztuczne 

- Metale 

- Szkło 

- Zużyte opony w ilości do 8 szt. w ciągu roku od nieruchomości 

- Odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 2 m3 w ciągu roku od nieruchomości. 

- Przeterminowane leki i chemikalia 

- Baterie i akumulatory 

- Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

- Odpady ulegające biodegradacji 

- Odpady wielkogabarytowe 

7. Dostarczone odpady  zawarte w pkt. 6 pochodzące z gospodarstw domowych od mieszkańców 
Gminy Prusice będą przyjmowane bezpłatnie. 

8. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady dostarczane w sposób selektywny, umożliwiający selektywne 

odebranie i gromadzenie odpadów zgodnie z ich rodzajami wymienionymi w pkt. 6. 

9. Odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, opakowania szklane z podziałem na kolorowe i 
białe, a także opakowania z tektury i papieru niezanieczyszczone substancjami obcymi, mieszkaniec 
może dostarczyć w takiej ilości i wielkości by móc włożyć je do pojemnika na wtórne surowce 

opakowaniowe. 

10. Jeżeli odpady  wymienione w pkt. 6 są dostarczane do PSZOK w ilości wskazującej, że pochodzą 
one z działalności gospodarczej, pracownik PSZOK odmówi bezpłatnego ich przyjęcia. 

11. PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z działalności gospodarczej. 

12. Jeśli odpady dostarczane do PSZOK stanowią frakcje zmieszanych odpadów komunalnych lub 

mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi, pracownik PSZOK może odmówić ich przyjęcia. 

13. Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów, jeżeli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz 

gdy odpad jest dostarczony w sposób niezgodny z niniejszymi „Zasadami”. 

14. Odpady płynne lub odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych 
(niecieknących) i nieuszkodzonych pojemnikach, zawierających informację (etykietkę) 
umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania. 

15. Odpady zielone tj. trawa, liście, ścinki gałęzi i żywopłotów przyjmowane są w workach 

foliowych, big bagach. 



16. Odpady pozostałe, z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów 
wielkogabarytowych, opon oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, należy dostarczać do PSZOK 

w opakowaniach zbiorczych np. workach foliowych, big bagach. 

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

18. Odpady wielkogabarytowe (meble, skrzynie, wózki itp.) dostarczane do PSZOK muszą być 

opróżnione z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów. 

19. Dostarczający odpad jest zobowiązany do umieszczenia przywiezionych odpadów we wskazanych 
miejscach/pojemnikach/kontenerach wyznaczonych przez pracownika PSZOK. Pracownik PSZOK nie 

wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdów. 

20. W PSZOK nie będą przyjmowane niżej wymienione odpady: 

a) odpady zawierające azbest, 

b) papa, 

c) odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), 

d) odpady w opakowaniach cieknących, 

e) odpady których skład i ilość nie wskazują, że zostały wytworzone w gospodarstwie domowym. 

21. Każdorazowo przyjęty odpad w PSZOK zostanie zarejestrowany w systemie  zawierającym m.in. 

dane dostawcy, datę przyjęcia odpadu, rodzaj, i kod odpadu.  

22. Na terenie PSZOK zabrania się przebywania osób niepełnoletnich. 

23. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do: 

a) podporządkowania się zaleceniom obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca oraz 

sposobu zdeponowania dostarczonych odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK, 

b) zachowania wymogów przepisów BHP i p.poż., nie używania otwartego ognia, nie palenia 

papierosów i wyrobów tytoniowych. 

24. Powyższy regulamin został opracowany zgodnie z Uchwałą nr XX/123/15  RADY MIASTA I 

GMINY PRUSICE z dnia 10 listopad 2015 r. 

 


