
REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH  

GMINY STAWIGUDA 

 

§ 1. 

1. Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwany dalej PSZOK. 

2. Właścicielem i zarządcą PSZOK jest Gmina Stawiguda. 

 

§ 2. 

1. PSZOK czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00 – 11.00 i 17.00 – 19.00, z 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i ostatniej soboty każdego miesiąca (PSZOK nie 

pracuje w niedzielę). 

 

§ 3. 

1. PSZOK przyjmuje odpady nieodpłatnie. 

2. PSZOK nie przyjmuje odpadów wytworzonych w związku ze świadczeniem usług przez 

przedsiębiorców (odpady remontowo-budowlane) oraz odpadów poprodukcyjnych 

z prowadzonej działalności gospodarczej 

3. PSZOK nie przyjmuje zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zawierających azbest. 

4. PSZOK przyjmuje odpady komunalne dostarczone samodzielnie przez mieszkańców Gminy 

Stawiguda, dostarczone przez użytkowników nieruchomości na których zamieszkają 

mieszkańcy a powstają odpady oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, 

lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

5. Prace związane z rozładunkiem odpadów komunalnych dostarczanych do PSZOK wykonuje 

ich dostawca. 

6. Odpady powinny być dostarczone w takiej formie, aby możliwe było ich wyładowanie bez 

konieczności użycia specjalistycznego sprzętu. 

7. W PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady posegregowane, wolne od zanieczyszczeń i 

właściwie zabezpieczone jeżeli jest to wymagane. 

8. Do PSZOK przyjmowane będą następujące rodzaje odpadów z terenu Gminy Stawiguda: 

a. papier i makulatura, 

b. odpady z tworzyw sztucznych, 

c. szkło, 

d. meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

e. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

f. przeterminowane leki, 

g. chemikalia, 

h. zużyte baterie i akumulatory, 

i. zużyte opony, 

j. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

k. bioodpady. 

l. zimny popiół. 

 

§ 4. 

W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów do PSZOK może zostać okresowo  

wstrzymane. 

 

§ 5. 

O wstrzymaniu przyjmowania odpadów przez PSZOK Wójt Gminy Stawiguda poinformuje 

mieszkańców  co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem, poprzez zamieszczenie stosownej  informacji 

na stronie internetowej gminy oraz tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Stawiguda.  

 

§ 6. 



Do PSZOK nie będą przyjmowane inne odpady niż wymienione w § 3, a także : 

1. odpady w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe, 

2. odpady nieprawidłowo zabezpieczone (w uszkodzonych, nieszczelnych opakowaniach, 

zanieczyszczone), 

3. odpady niemożliwe do zidentyfikowania. 

 

§ 7. 

1. Obsługa PSZOK ma prawo :  

1.1. zażądać okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość i adres zamieszkania osoby 

dostarczającej odpady komunalne na terenie Gminy Stawiguda, 

1.2. zażądać okazania dokumentu potwierdzającego wpłatę za odbiór odpadów za poprzedni 

miesiąc, 

1.3. sprawdzić  ilości, skład, posegregowanie  i zabezpieczenie oddawanych odpadów. 

2. Obsługa PSZOK prowadzi ewidencję przyjętych odpadów. 

3. Prowadzący PSZOK przyjmując odpady sporządza, w dwóch egzemplarzach, dokument 

potwierdzający dostarczenie odpadów, zawierający w szczególności: 

3.1. imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady, 

3.2. adres nieruchomości, z której pochodzą odpady, 

3.3. rodzaj  i ilość dostarczonych odpadów, 

3.4. datę dostarczenia odpadów, 

3.5. klauzulę: „Oświadczam, że dostarczone przeze mnie odpady zostały wytworzone we własnym 

zakresie przez osoby zamieszkujące/ użytkujące wskazaną wyżej nieruchomość i pochodzą 

z tej nieruchomości”, 

3.6. własnoręczne czytelne podpisy osoby dostarczającej odpady oraz osoby reprezentującej 

PSZOK. 

 

§ 8. 

1. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi 

PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się 

na terenie PSZOK. 

2. Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeżeli byłoby to sprzeczne z 

obowiązującymi przepisami prawa, zapisami niniejszego regulaminu lub mogłoby zagrażać 

zdrowiu lub życiu ludzi. 

3. Osoba dostarczająca odpady, na żądanie obsługi PSZOK zobowiązana jest otworzyć 

opakowanie odpadów w celu weryfikacji jego zawartości. 

4. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest do 

ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

5. Na terenie PSZOK obowiązuje zakaz palenia oraz używania źródeł otwartego ognia. 

 

§ 9. 

1. Na terenie PSZOK odpady gromadzone są selektywnie pojemnikach, kontenerach, itp., 

przystosowanych do rodzaju zbieranych odpadów, w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i 

środowiska. 

2. Zebrane w PSZOK odpady przekazywane są Wykonawcy wybranemu w drodze przetargu na 

odbiór i transport odpadów komunalnych. 

 

§ 10. 
1. Wszelkich informacji o pracy PSZOK można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i 

Promocji Urzędu Gminy w Stawigudzie, tel. 89 512-64-77. 

 


