
ZARZADZENIE  Nr  11/2015
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gryfowie 
Śląskim .

Na podstawie art.  30  ust.  2  pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z 
dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity: Dz. 
U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz §6  Uchwały Nr XXVIII/143/13  Rady Miejskiej Gminy 
Gryfów Śląski z dnia 11 lutego 2013 r.  w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia 
usług  w  zakresie  odebrania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i 
zagospodarowania tych odpadów (Dz.Urz.Woj.  Dol.  z  2013 r.,  poz.  1869 z dnia 15 marca 
2013 r.) zarządzam, co następuje:

 

§1. Ustala się Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),
  stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§2. Wykonanie Zarządzenie  powierza się Dyrektorowi Zakładu Budżetowego Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.

§ 3. Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu, Biuletynie Informacji 
Publicznej, na  terenie PSZOK oraz tablicy ogłoszeń Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik do Zarządzenia nr 11/2015
 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 29 stycznia 2015 r.

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO 
ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Gryfów Śląski, ul. Kolejowa 42

§1. Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej  „ PSZOK”.

§2. 1. PSZOK czynny jest w dni robocze, od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 8,00 – 
12,00 i w piątki od 14,00 do 18,00 , za wyjątkiem dni ustawowo wolnych.

2. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów może być okresowo 
wstrzymane.

§3. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie tylko wyselekcjonowane odpady komunalne wytworzone i 
dostarczone przez mieszkańców Miasta i Gminy Gryfów Śląski w ilościach zwyczajowo 
przyjętych.

1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniona do tego osoba . 
2. W PSZOK zbierane są tylko i wyłącznie wskazane poniżej rodzaje odpadów 

sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 
września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 
1206) i oznaczone odpowiednimi kodami:
1) 20 01 36 –  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
2) 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe,
3) 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury ( kartony, pudełka papierowe 

itp.),
4) 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych;
5) 16 01 03 – zużyte opony;
6) 15 01 04 – opakowania z metali ( puszki);
7) 15 01 05 – opakowania wielomateriałowe ( kartony po mleku, napojach 

itp.);
8) 15 01 07 – opakowania ze szkła;
9) 17 01 02 – gruz ceglany;
10) 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 
11) 20 01 02 – szkło;
12) 20 01 40 – metale;
13) 20 01 39 – tworzywa sztuczne;
14) 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji;
15) 20 01 08 –  odpady kuchenne ulegające biodegradacji;
16) 20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33;
17) 20 01 33 – baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03 oraz niesortowane baterie 
i akumulatory  

18) 20 01 10 – odzież,
19) 20 01 11 – tekstylia.



§4. 1. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane i spełniać następujące 
kryteria:

- sprzęt elektryczny i elektroniczny  powinien być w całości, kompletny;
- opakowania wielomateriałowe powinny być umyte, bez nakrętek, 

zgniecione,
- papier i tektura nie może być zanieczyszczona,
- tworzywa sztuczne powinny być zgniecione, czyste bez nakrętek, 
- baterie i akumulatory przyjmowane będą tylko w całości, kompletne,
- odzież i tekstylia ma być czysta i poskładana w workach foliowych,
- szkło powinno być pozbawione resztek jedzenia, napojów, bez nakrętek, 
  korków itp. niepotłuczone.
2. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
- odpady zawierające azbest
- szyby samochodowe
- szkło zbrojone i hartowane
- zmieszane odpady komunalne
- części samochodowe
- odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami
- padłe zwierzęta.

§5. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady dostarczone w sposób umożliwiający ich 
selektywne odebranie zgodnie z kategoriami wymienionymi w §3.

§6. Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny z   
Regulaminem, w szczególności §3 i §5.

§7. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w 
przypadku:
− stwierdzenia przez pracownika PSZOK –u, iż odpady dostarczone nie znajdują się na 

wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,
−  stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach,

          §8. Fakt przyjęcia bądź odmowy przyjęcia odpadów zostaje zidentyfikowany 
                i zaewidencjonowany w dokumentacji prowadzonej przez PSZOK.

§9.  Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi 
PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania 
się po terenie PSZOK.


