
Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

§1 

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

§2 

1. PSZOK czynny jest: 

o w poniedziałki od 7.00-15.00. 

o w piątki od 07.00-15.00. 

o w soboty od 7.00 – 13.00 

o tel. kontaktowy 607 040 769 

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

3. W dni ustawowo wolne od pracy, PSZOK jest nieczynny. W Wigilię i Wielką Sobotę PSZOK 
czynny jest w godzinach: 9.00-12.00. 

§3 

1. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady wytworzone na terenie nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych  z terenu Gminy Niechlów. 

2. W PSZOK zbierane są tylko i wyłącznie wskazane poniżej rodzaje odpadów: 

Rodzaje odpadów stanowiących przedmiot zamówienia odbierane do Punktu Selektywnego  
Zbierania Odpadów 

popiół  

papier i tektura  

metale  

tworzywa sztuczne  

szkło  

opakowania wielomateriałowe  

tekstylia  

zużyte baterie i akumulatory  

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  

meble i inne odpady wielkogabarytowe  

przeterminowane leki i chemikalia  

zużyte opony (maksymalnie 4 opony na daną nieruchomość) 

odpady komunalne ulegające biodegradacji  

odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, a powstałe w gospodarstwie 
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.  

Odpady budowlane i rozbiórkowe  (maksymalnie 350 kg. rocznie na daną nieruchomość)  



 

§4 

1. Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i nie cieknących 
pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadów. 

2. Odpady ulegające biodegradacji przyjmowane są w workach foliowych o pojemności do 
120 litrów. 

3. Dostarczony zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być kompletny. 
4. Ilość przyjmowanych odpadów budowlanych i remontowych jest limitowana i wynosi  

350 kg na nieruchomość rocznie. 
5. W PSZOK przyjmowane są jedynie opony z wózków dziecięcych, rowerów i samochodów 

osobowych ( 4 szt. na daną nieruchomość) 

§5 

1. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady dostarczone w sposób umożliwiający ich 
selektywne odebranie. 

2. W PSZOK nie przyjmuje się zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zawierających 
azbest, papę i smołę, części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy 
karoserii), urządzenia przemysłowe, odpady pochodzące z prowadzonej działalności 
gospodarczej lub rolniczej, butle gazowe, gaśnice a także odpadów, które nie są odpadami 
komunalnymi. 

3. Przyjęcia odpadów dokonuje pracownik PSZOK. Odpady przy przyjęciu są sprawdzane przez 
pracownika. 

4. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców Gminy Niechlów, po okazaniu dokumentu 
potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Niechlów. 

5. Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje 
uzasadnione podejrzenie, że odpady dostarczone do Punktu nie są odpadami 
komunalnymi. 

6. Administratorem danych osobowych osób oddających odpady do PSZOK będzie Chemeko-
System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów.  

7. W celu ochrony danych osobowych obowiązywać będą regulaminy i procedury ochrony 
danych osobowych obowiązujące w Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania 
Odpadów. 

8. Oświadczenie o dysponowaniu prawem własności do nieruchomości zamieszkałej wraz  
określeniem charakteru tej nieruchomości, stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu.  

9. Oświadczenie o zleceniu transportu odpadów wytworzonych na nieruchomościach stanowi 
załącznik numer 2 do Regulaminu. 

 

§6 

Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny 
z Regulaminem. 

§ 7 



Odpady mogą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 
3,5 tony. 

§8 

1. Obsługa PSZOK nie dokonuje rozładunku dostarczonych odpadów, jedynie wskazuje 
miejsce, gdzie należy je złożyć. 

2. Złożenie dostarczonych do PSZOK odpadów następuję pod nadzorem pracownika PSZOK. 

§9 

Dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać na terenie PSZOK jedynie pod opieką osoby 
dorosłej. 

§10 

Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do: 

1. Przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia 
odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK; 

2. Zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego 
ognia; 

3. Stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego. 

 


