
Regulamin 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

prowadzonego przez Gminę Dzierzkowice 

 

§ 1 

 

Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkty Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych, zwane dalej „PSZOK”. 

 

§ 2 

 

1. Odpady w PSZOK (z siedzibą: Terpentyna 176) przyjmowane są w sposób selektywny 

zgodnie z § 5 po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w piątki w godzinach od 08:00 do  

14.00  

2. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów do PSZOK może być okresowo 

wstrzymane. 

3. O wstrzymaniu przyjmowania odpadów  prowadzący PSZOK poinformuje poprzez 

zamieszczenie informacji na stronie internetowej: www.dzierzkowice.pl oraz ogłoszenia na 

PSZOK. 

§ 3 

 

1. PSZOK przyjmuje odpady nieodpłatnie. 

2. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne, tj. odpady wytworzone przez osoby 

zamieszkujące gospodarstwo domowe z terenu gminy Dzierzkowice. 

3. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do PSZOK i umieszczają selektywnie 

zebrane odpady komunalne w miejscach wskazanych przez obsługę PSZOK. 

4. W celu weryfikacji informacji obsługa PSZOK może żądać okazania dokumentu 

potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie gminy Dzierzkowice oraz okazania 

dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

na rzecz gminy Dzierzkowice. 

5. Obsługa PSZOK ma prawo domagania się wyjaśnień, a w szczególności podania źródła 

pochodzenia dostarczanych odpadów. W przypadku jeżeli ta sama osoba dostarcza odpady z 

dużą częstotliwością – kilkukrotnie w ciągu dnia lub kilkunastokrotnie w ciągu miesiąca 

zachodzi podejrzenie, że dostarczane odpady pochodzą z prowadzonej działalności 

gospodarczej.  

http://www.dzierzkowice.pl/


6. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być:  

a) posortowane, tak aby mieszkaniec przywożący kilka rodzajów odpadów, mógł je w łatwy 

sposób umieścić w odpowiednich pojemnikach i kontenerach.  

b) umieszczane przez dostarczającego we wskazanych przez obsługę PSZOK oznaczonych 

miejscach, w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska. Odpady dostarczone w 

workach muszą być z nich wysypane do wskazanych miejsc a worki umieszczone w 

oddzielnym pojemniku.  

c) pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazują jedynie 

miejsce gdzie należy je donieść i w którym oznakowanym miejscu umieścić, z zastrzeżeniem 

pkt. d poniżej  

d) pracownicy PSZOK udzielają pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym przy 

umieszczaniu odpadów w miejscach wskazanych do ich zbierania.  

e) odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) i 

nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) 

umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili dostarczenia,  

f) opony dostarczone do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z pojazdów o dopuszczalnej 

masie do 3,5 tony.  

§ 4 

 

Obsługa PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku:  

a) jeśli rodzaj i ilość dostarczonych odpadów wykracza poza zakres funkcjonowania PSZOK, 

b) brak jest możliwości stwierdzenia rodzaju deponowanych odpadów,  

c) odpady zostały dostarczone w sposób nieposegregowany,  

d) ilość dostarczanych odpadów oraz ich skład (nietypowy dla prac domowych) wskazuje na 

ich pochodzenie z prowadzonej działalności gospodarczej, budowy, remontu lub rozbiórki 

obiektów budowlanych wymagających zezwoleń  

e) odpady pochodzą z działalności rolniczej (np. opakowania po opryskach, folia po 

sianokiszonce, worki po nawozach)  

f) pochodzących od podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbiórki i transportu 

odpadów, 

g) jeżeli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu 

ludzi. 

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

ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z obowiązującym 

prawem. 



§ 5 

 

Rodzaje odpadów przyjmowanych do PSZOK:  

➢ papier, 

➢ metale, 

➢ tworzywa sztuczne, 

➢ szkło, 

➢ odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady, 

➢ odpady niebezpieczne, 

➢ przeterminowane leki, 

➢ chemikalia, 

➢ odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł 

i strzykawek, 

➢ zużyte baterie i akumulatory, 

➢ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

➢ odpady wielkogabarytowe ( meble, fotele, łóżka, duże zabawki, stoły, krzesła, okna, 

drzwi, dywany, chodnik, wykładzina PCV), 

➢ zużyte opony - w ilości 4 sztuki rocznie od nieruchomości, 

➢ odpady budowlane i rozbiórkowe - w ilości do 1 m³ rocznie od nieruchomości, 

➢ tekstylia i odzież.  

 

§ 6 

 

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane odpady 

takie jak:  

▪ Azbest  

▪ Części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory, szyby itp.)  

▪ Odpady niebezpieczne, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet)  

▪ Odpady w opakowaniach nieszczelnych.  

▪ Odpady w ilościach wskazujących na to, że pochodzą z działalności gospodarczej-

wszelkie odpady w ilościach masowych, czy charakterystycznych dla danej 

działalności gospodarczej np. pochodzące z działalności rolniczej  

▪ Odpady budowlane i rozbiórkowe, jeśli rodzaj i ilość wskazuje, iż nie powstają na 

nieruchomości zamieszkałej.  

▪ Wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne, niż z gospodarstwa 

domowego np.: chemikalia nietypowe dla prac domowych - dostarczone w dużych 

ilościach.  

▪ Odpady niezidentyfikowane, niewiadomego pochodzenia oraz składu.  



▪ Zmieszane odpady komunalne.  

§ 7 

 
Uregulowania organizacyjne:  

a) teren PSZOK jest pod stały monitoringiem wizyjnym, każde pozostawienie/podrzucenie 

odpadów bez obsługi PSZOK będzie zgłaszana do organów ścigania.  

b) osoby korzystające z PSZOK są zobowiązane do przestrzegania zasad BHP,  

c) na terenie PSZOK obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i używania otwartego ognia,  

d) dzieci mogą przebywać na terenie PSZOK jedynie pod opieką osób dorosłych,  

e) wjazd pojazdem na teren PSZOK następuje w momencie otrzymania zgody obsługi 

PSZOK,  

f) kierowca pojazdu jest zobowiązany do zabezpieczenia go przed samowolnym 

przemieszczeniem,  

g) na czas rozładunku pojazdu silnik w pojeździe musi być unieruchomiony,  

h) dostarczający odpady do PSZOK wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

wyłącznie w celu realizacji Systemu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Punkcie Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony przez Gminę Dzierzkowice zgodnie z Ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).  

 

§ 8 

 

1. Wszelkich informacji o pracy PSZOK można uzyskać: 

     u osoby prowadzącej PSZOK, pod numerem telefonu 81 822 12 96. 

2. Każda zmiana Regulaminu będzie publikowana na 14 dni przed wejściem w życie. 

3. Administratorem monitoringu wizyjnego jest Urząd Gminy Dzierzkowice. Pełna 

informacja z art. 13 ust. 1 i 2 RODO dostępna jest w sekretariacie Urzędu Gminy.  


