
Załącznik  

do Zarządzenia Nr 86/2019 

Wójta Gminy Trzydnik Duży 

z dnia 31 października 2019 roku 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH 

zlokalizowanego w Trzydniku Dużym nr działki 593; 23-230 Trzydnik Duży 
 

I. ZASADY OGÓLNE: 
 

1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej PSZOK 

zlokalizowany jest w Trzydniku Dużym na działce o numerze ewidencyjnym 593,      

23-230 Trzydnik Duży. 

2. PSZOK czynny jest w dniach: wtorek w godzinach 8
00 

– 12
00

, piątek w godzinach 12
00

 

– 15
00 

 

3. Z PSZOK mogą korzystać mieszkańcy nieruchomości położonych na terenie gminy 

Trzydnik Duży, dla których złożona została deklaracja o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

4. Odpady będą przyjmowane do PSZOK wyłącznie od właścicieli nieruchomości, 

którzy nie posiadają zaległości w uiszczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

5. Właściciele nieruchomości zamieszkanych samodzielnie dostarczają do PSZOK 

odpady komunalne zebrane selektywnie, 

6. Przyjęcia odpadów komunalnych dokonuje upoważniony pracownik Urzędu Gminy, 

po wcześniejszym sprawdzeniu w zakresie ilości, pochodzenia, składu, 

zabezpieczenia, zgodności z wykazem przydomowych aktualnie odpadów itp.. 

7. Przed oddaniem odpadów należy telefoniczne ustalić godzinę ich dostarczenia do 

PSZOK tel. 15 873 18 79 wew. 323 

 

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

 

1. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane (nie mogą być zmieszane i 

zanieczyszczone innymi odpadami), 

2. Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach 

producenta. Opakowania powinny posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone. 

 

3. Do PSZOK przyjmowane są następujące frakcje odpadów: 
 

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

b) odpady zielone pochodzące z prac wykonanych we własnym zakresie w tym skoszona 

świeża trawa, liście, drobne gałęzie z przycinania drzew liściastych, iglastych oraz 

krzewów pochodzące tylko z terenów zielonych przylegających do budynku 

mieszkalnego, dla którego została złożona deklaracja, przy czym nie mogą zawierać 

innych odpadów, ziemi i kamieni, 

c) zużyte baterie i akumulatory, 

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

e) odpady niebezpieczne powstałe w gospodarstwie domowym np. opakowania po 

dezodorantach, farbach, lakierach, klejach, chemii gospodarczej, świetlówki, 

termometry i inne urządzenia zawierające rtęć itp., 



f) przeterminowanych leków i chemikaliów, 

g) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym 

h) styropian budowlany i opakowaniowy (np. opakowania ze sprzętu AGD, RTV, mebli 

itp.), 

i) zużyte opony z pojazdów, 

j) odpady poremontowe i budowlane pochodzące z drobnych prac remontowych 

wykonanych we własnym zakresie, z podziałem na (każdy rodzaj odpadów osobno): 

aa) odpady betonu i gruzu betonowego oraz ceglanego, 

ab) odpady ceramiczne (np. płytki, umywalki, sedesy) i elementy wyposażenia łazienek, 

ac) stolarka budowlana: ościeżnice, drzwi, ramy okienne bez szyb, parkiety, boazerie itp. 

ad) szkło: szyby okienne, lustra itp., papa. 

4) Dostarczone przez mieszkańców w/w odpady przyjmowane są w PSZOK 

nieodpłatnie, 

 

5) Do PSZOK nie są przyjmowane: 

 

a) odpady pochodzące z nieruchomości, dla których nie została złożona deklaracja o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

b) odpady pochodzące z nieruchomości, dla których została złożona deklaracja tzw. 

„zerowa”, 

c) odpady pochodzące z działalności gospodarczej lub likwidacji takiej działalności, 

d) odpady pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych, 

e) odpady pochodzące z prac budowlanych objętych pozwoleniem na budowę lub 

zgłoszeniem do Starostwa Powiatowego, 

f) odpady zawierające azbest, 

g) szyby samochodowe, 

h) zmieszane odpady komunalne, 

i) części samochodowe, 

j) odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami, 

 

III. USTALENIA KOŃCOWE 
 

1) Przed przystąpieniem do rozładunku, osoby dostarczające odpady do PSZOK 

zobowiązane są do podania adresu nieruchomości, z której odpady pochodzą,  

2) Osoba dostarczająca odpady do PSZOK potwierdza własnoręcznym podpisem ilość i 

rodzaj oddanych odpadów, pochodzących z terenu danej nieruchomości, 

3) Osoba dostarczająca odpady do PSZOK dokonuje we własnym zakresie ich 

rozładunku i umieszczenia w poszczególnych pojemnikach lub kontenerach 

wskazanych przez pracownika Urzędu Gminy, 

4) Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w 

przypadku: 

a) stwierdzenia przez pracownika Urzędu Gminy, iż odpady dostarczone nie znajdują się 

w wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych do PSZOK, 

b) stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach, 

c) odpady w opakowaniach cieknących, 

d) stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów. 

5) Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do przestrzegania zaleceń 

obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu 

poruszania się po PSZOK, zachowania wymogów bezpieczeństwa. 


