
REGULAMIN  

PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SABNIE 

 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych dla mieszkańców Gminy Sabnie, zwanego w dalszej części Regulaminu -PSZOK. 

2. PSZOK prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bielany Sp. z o.o.  w 

Wiechetkach Małych 39, 08-311 Bielany. 

§ 2 

1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 8.00 do 16.00. 

§ 3 

1. W PSZOK-u, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami, przyjmowane są selektywnie 

zebrane odpady komunalne, dostarczone na własny koszt przez właścicieli nieruchomości ujętych 

w ewidencji przekazanej przez Urząd Gminy Sabnie. 

2. Każdorazowe  przyjęcie odpadów w PSZOK zostanie zaewidencjonowane na formularzu, 

zawierającym dane przekazującego odpady, tj. imię i nazwisko, adres nieruchomości z której 

odpady pochodzą, datę przyjęcia, rodzaj i wagę odpadu. 

3. Warunkiem przyjęcia odpadów jest okazanie się przez osobę dostarczającą odpady komunalne: 

dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz dowodem uiszczenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

§ 4 

1. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są wyłącznie 

następujące frakcje odpadów komunalnych, zebrane selektywnie: 

a. papier i tektura, 

b. tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, 

c. szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, 

d. metal, 

e. opakowania wielomateriałowe, 

f. odpady zielone,  

g. przeterminowane leki, 

h. zużyte baterie i akumulatory, inne niż przemysłowe i samochodowe, 

i. odzież i tekstylia, 

j. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

k. meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

l. zużyte opony,  

m. chemikalia, 

n. żużle i popioły z palenisk domowych, 

o. odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku samodzielnego prowadzenia 

drobnych robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia 



zamiaru prowadzenia robót budowlanych do odpowiedniego organu. 

§ 5 

1. Odpady płynne lub odpady wymagające opakowania, przyjmowane są wyłącznie w szczelnych 

pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu. 

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

foliowych. 

3. Odpady pozostałe, z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów 

wielkogabarytowych, opon oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, należy dostarczyć do 

PSZOK w opakowaniach zbiorczych, np. workach foliowych. 

4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może być dostarczany luzem. Sprzęt nie może być 

zdekompletowany.  

5. Odpady wielkogabarytowe (meble, skrzynie, wózki itp.) dostarczane do PSZOK musza być 

opróżnione z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów. 

6. Opony dostarczane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów i 

motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. 

7. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczać selektywnie, z podziałem na: 

a. odpady betonu i gruzu betonowego z rozbiórek i remontów, 

b. odpady gruzu ceglanego, 

c. odpady ceramiczne i elementy wyposażenia: sanitarne, armatura itp., 

d. drewno: ościeżnice, drzwi, ramy okienne, parkiety, boazerie itp., 

e. szkło: szyby okienne, lustra itp., 

f. tworzywa sztuczne: płytki PCV, instalacje PCV, panele ścienne itp. 

§ 6 

1. Pracownik PSZOK przyjmujący odpady nie dokonuje rozładunku odpadów z pojazdu. 

2. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady dostarczane w sposób selektywny, umożliwiający 

selektywne odebranie i gromadzenie odpadów zgodnie z ich kategoriami, wymienionymi w§ 4 i 

§ 5 Regulaminu. 

3. Pracownik PSZOK odmówi bezpłatnego przyjęcia odpadów:  

a. dostarczonych w sposób niezgodny z Regulaminem oraz nie wymienionych w Regulaminie, 

b. niewłaściwie posegregowanych lub zanieczyszczonych, 

c. dostarczonych w ilości wskazującej, że pochodzą one z działalności gospodarczej, 

d. jeżeli pracownik PSZOK, na podstawie przedstawionych dokumentów, nie będzie mógł 

dokonać weryfikacji osoby oraz jej miejsca zamieszkania. 

§ 7 

W PSZOK-u nie będą przyjmowane następujące odpady: 

a. odpady zmieszane, 

b. odpady zawierające azbest, 



c. materiały izolacyjne, takie jak: wełna mineralna, papa budowlana, styropian budowlany, 

d. części samochodowe i szyby samochodowe, 

e. opony z pojazdów ciężarowych, sprzętu budowlanego itp., 

f. odpady medyczne, 

g. odpady nieoznaczone, bez możliwości identyfikacji, dla których nie istnieje możliwość 

ustalenia składu chemicznego, 

h. szkło zbrojone i hartowane, 

i. niespełniających wymogów w niniejszym Regulaminie. 

§ 8 

1. 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 BHP i p.poż., nie używania otwartego ognia, nie palenia 

papierosów, 

c. dostosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego. 

2. Korzystanie z usług oferowanych w PSZOK jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

       

Wójt 

      /-/ Ireneusz Piotr Wyszyński 


