
 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 

                                                                                                                          Wójta Nr 0050.22.2020 

                                                                                                                            z dnia 3 marca 2020 r. 

 

 

Regulamin  

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  

w Gminie Nawojowa  

 

1. Regulamin określa sposób świadczenia usługi przez Punkt Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych w Nawojowej; zwany dalej PSZOK. 

2. PSZOK służy do gromadzenia odpadów dostarczanych przez właścicieli 

nieruchomości/ dzierżawców, zarządców, najemców/ posesji położonych w granicach 

administracyjnych Gminy Nawojowa. 

3. PSZOK czynny jest w następujących dniach i godzinach: 

 Cały rok: 

 Środa; godz. Od 1300 do godz. 1900 

 W okresie od 1 III-30 XI 

 Pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca; od godz. 1300 do godz. 1900 

4. Odpady dostarczane do PSZOK powinny być posegregowane oraz właściwie 

zabezpieczone. Odpady wymagające opakowania przyjmowane będą wyłącznie  

w szczelnych i niecieknących pojemnikach, zawierających informacje o rodzaju 

odpadów. 

5. Na terenie PSZOK odpady gromadzone będą selektywnie w pojemnikach (beczkach, 

kontenerach), paletach, itp., przystosowanych do rodzaju zbieranych odpadów oraz  

w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i dla środowiska. 

6. Do PSZOK przyjmowane będą odpady dostarczane w sposób umożliwiający ich 

selektywne odebranie zgodnie z kategoriami odpadów wymienionymi w punkcie 7. 

7. Pojemniki na odpady znajdujące się w PSZOK opisane będą zgodnie z rodzajem 

zbieranego odpadu w następujący sposób: 

 

Kontener / Pojemnik z napisem   

7.1 Odpady Wielkogabarytowe Odpady wielkogabarytowe w tym meble 

7.2 Odpady Budowlane 

Odpady budowlane rozbiórkowe i niebezpieczne 
pochodzące z drobnych prac niewymagających 
pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy 
lub wykonania robót 

7.3 Opony Zużyte opony 

7.4 Elektryczny i Elektroniczny Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

7.5 Chemikalia Chemikalia 

7.6 Akumulatory Zużyte akumulatory 

7.7 Baterie Zużyte baterie  

7.8 Leki Przeterminowane leki 

7.9 Strzykawki, igły Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych 

7.10 Tekstylia Odzież i tekstylia  

7.11 Gruz Budowlany Czysty Gruz (odpady betonowe, ceglane itp.) 
 

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

wstrzymane. 

9. Do PSZOK nie przyjmuje się żadnych odpadów powstających z tytułu 

prowadzenia działalności gospodarczej. 



10. Osoba przekazująca odpady do PSZOK zobowiązana jest do podania: 

 -  swojego imienia i nazwiska, 

 -  adresu nieruchomości, z której odpady pochodzą, 

 - dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na danej nieruchomości (np. dowód 

 osobisty, umowa najmu, potwierdzenie dokonywania opłat za gospodarowanie 

 odpadami komunalnymi, itp.). 

11. Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny  

z regulaminem. 

12. Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, których ilość lub waga 

odbiega od przyjętej, szacunkowej ilości lub wagi odpadów pochodzących od 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Nawojowa lub 

mieszkańców tych nieruchomości oraz innych osób wytwarzających odpady na tych 

nieruchomościach lub wskazują, że nie pochodzą z tych nieruchomości.  

13. Jeżeli właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy  

Nawojowa lub mieszkańcy tych nieruchomości oraz inne osoby wytwarzające odpady 

na tych nieruchomościach wytworzą odpady przewyższające ilości lub wagi,  

o których mowa w pkt.12 i zamierzają dostarczyć je do PSZOK, zobowiązani są do 

uzgodnienia tego faktu z pracownikiem UG odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami 

komunalnymi; minimum 2 dni przed planowanym dostarczeniem odpadów do PSZOK. 

14. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK dokonuje ich rozładunku i umieszczenia 

w poszczególnych kontenerach lub pojemnikach we własnym zakresie. Obsługa 

PSZOK może w wyjątkowych sytuacjach pomóc w rozładunku i umieszczeniu 

odpadów w kontenerach lub pojemnikach. 

15. Przyjęcie odpadów w PSZOK zostanie zarejestrowane przez pracownika na 

dokumencie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

16. W przypadku odmowy przyjęcia przez pracownika PSZOK dostarczonych odpadów, 

zostanie sporządzona dokument potwierdzający odmowę przyjęcie odpadu, stanowiący 

Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu wraz z wykonaną dokumentacją 

fotograficzną. 

17. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane 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 palenia papierosów i nie 

używania źródeł otwartego ognia, 

3. zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń i stosowania 

się do ogólnych zasad ruchu drogowego. 

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

osoby pełnoletniej. 

19. W dni ustawowo wolne od pracy oraz święta na terenie PSZOK odpady nie są 

przyjmowane. 

20.  W razie nieprzestrzegania zapisów niniejszego regulaminu będą wyciągane 

konsekwencje karne. 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

 Punktu Selektywnego Zbierania  

Odpadów Komunalnych  

w Gminie Nawojowa 

 

 
DOKUMENT PRZYJĘCIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w Gminie Nawojowa ul. 
Nadbrzeżna 14A 

Nr dokumentu Data przyjęcia odpadu 

 

Adres nieruchomości z której pochodzą 
odpady: 

 

Imię i Nazwisko dostarczającego odpady:  

Nr rejestracyjny pojazdu/marka:  

Inne:  

 

Rodzaj odpadu: Masa/Ilość (kg) Kod odpadu 

   

   

   

   

   

   

            Podpis osoby przyjmującej odpady:       Czytelny podpis przekazującego odpady: 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu 

 Punktu Selektywnego Zbierania  

Odpadów Komunalnych  

w Gminie Nawojowa 

 

 
DOKUMENT ODMOWY PRZYJĘCIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w Gminie Nawojowa ul. 
Nadbrzeżna 14A 

Nr dokumentu Data przyjęcia odpadu 

 

Adres nieruchomości z której pochodzą 
odpady: 

 

Imię i Nazwisko dostarczającego odpady:  

Nr rejestracyjny pojazdu/marka:  

Inne:  

 

ODPADY NIE PRZYJĘTE 
Rodzaj odpadu: Masa/Ilość (kg) Kod odpadu 

   

   

   

   

   

UWAGI: 

            Podpis osoby przyjmującej odpady:       Czytelny podpis przekazującego odpady: 

 


