
ZARZĄDZENIE  Nr 49/16 

WÓJTA GMINY GNOJNO  

z dnia 21 września 2016 r. 

w sprawie utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Gnojno oraz 

ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Gnojno 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz.U. z 2016 r., poz.446) oraz art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 250) zarządza się, co następuje: 

§ 1.1. Tworzy się Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Gnojno, zwany dalej 

PSZOK. 

2. PSZOK zlokalizowany jest w miejscowości Gnojno na działce o nr ewid. 721/5 (Gnojno 143). 

§ 2. Ustala się Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Gnojno, stano-

wiących załącznik do zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. ochrony środowiska. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 WÓJT 

Zbigniew Janik  
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Załącznik do zarządzenia nr 49/16 

Wójta Gminy Gnojno 

z dnia 21 września 2016 r. 

REGULAMIN 

PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

W GMINIE GNOJNO 

§ 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 

Gminie Gnojno, zwanego w dalszej części PSZOK. 

§ 2. Właścicielem i zarządcą PSZOK jest Gmina Gnojno. 

§ 3. Odpady przyjmowane będą od mieszkańców Gminy Gnojno bezpłatnie (w ramach opłaty za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi wnoszonej na rzecz Gminy Gnojno). 

§ 4. Osoby korzystające z PSZOK zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

§ 5.1. Do PSZOK przyjmowane będą następujące rodzaje odpadów: 

1) przeterminowane leki i opakowania po nich; 

2) zużyte baterie i akumulatory; 

3) chemikalia (odpady niebezpieczne w rozumieniu ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.(Dz.U. z 2013 

r., poz.21), w tym: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin (np. pesty-

cydy, herbicydy, insektycydy, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające 

freony, oleje i tłuszcze zawierające substancje niebezpieczne, farby tusze, farby drukarskie, kleje i lepiszcze 

oraz żywice zawierające substancje niebezpieczne; 

4) meble i odpady wielkogabarytowe (wytworzone w gospodarstwie domowym), tj. łóżka, materace, meble, 

krzesła itp.; 

5) zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (pochodzące z pojazdów 

użytkowanych w gospodarstwie domowym tj. z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, 

wózków rowerowych i inwalidzkich); 

6) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (pochodzące z przebudowy, demontażu lub 

remontów budynków mieszkalnych - gruz ceglany, betonowy, materiały ceramiczne, styropian opakowanio-

wy, usunięte fragmenty tynku z wyłączeniem odpadów zawierających substancje niebezpieczne) - w ilości do 

300 kg od właściciela nieruchomości w skali roku; 

7) odpady zielone i biodegradowalne - części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych (trawa, liście, 

gałęzie, wycięte rośliny, choinki, z wyłączeniem pni, karp i konarów powstałych w wyniku wycinki drzew); 

odpady zielone nie mogą zawierać zanieczyszczeń natury nieorganicznej (ziemia, kamienie), resztek jedze-

niowych pochodzenia zwierzęcego oraz pozostałości po spaleniu. 

2. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady zebrane w sposób selektywny i wolne od zanieczyszczeń. 

3. Do PSZOK przyjmowane będą wyłącznie odpady zielone znajdujące się w stanie umożliwiającym ich dal-

sze zagospodarowanie w procesie kompostowania, tj. nie mogą być w stanie rozkładu, zagnite czy sfermentowane. 

4. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. 

§ 6. Do PSZOK nie będą przyjmowane takie odpady, jak: 

1) materiały zawierające azbest; 

2) szyby samochodowe; 

3) szkło zbrojone i hartowane; 

4) części samochodowe (np. zderzaki, reflektory itp.); 
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5) odpady niebezpieczne nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej weryfikacji (np. brak etykiet); 

6) odpady w opakowaniach nieszczelnych lub uszkodzonych; 

7) odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej (wszelkie odpady w ilościach 

masowych czy charakterystyczne dla danej działalności gospodarczej); 

8) wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego( np. chemikalia nie-

typowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływa-

czy fotograficznych); 

9) zmieszane odpady komunalne. 

§ 7.1. Mieszkaniec Gminy Gnojno przy dostawie odpadów do PSZOK zobowiązany jest do: 

1) okazania dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania oraz określenia rodzaju dostarczonych odpadów; 

2) dostarczenia odpadów do miejsca wskazanego przez obsługę; 

3) samodzielnego rozładowania odpadów i umieszczenia w odpowiednio oznakowanych kontenerach, pojemni-

kach lub wyznaczonym miejscu bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu; 

4) uprzątnięcia pozostawionych w miejscu rozładunku resztek odpadów; 

5) niezwłocznego opuszczenia PSZOK po rozładunku. 

2. Wjazd lub wejście na teren Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest możliwy tylko i 

wyłącznie za pozwoleniem obsługi PSZOK. 

3. Dostarczenie rodzajów odpadów niezgodnych z § 5 ust.1 Regulaminu oraz postępowanie niezgodne z Regu-

laminem spowoduje odmowę przyjęcia odpadów. 

§ 8. Prowadzący PSZOK zobowiązany jest do: 

1) każdorazowego wystawienia dokumentu potwierdzającego odbiór odpadów - wzór dokumentu stanowi za-

łącznik do Regulaminu; 

2) magazynowania odpadów wymienionych w § 5 ust.1 w sposób selektywny i bezpieczny dla zdrowia ludzi 

oraz środowiska; 

3) przekazywania zgromadzonych odpadów podmiotowi prowadzącemu (na podstawie umowy) odbiór i zago-

spodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gnojno; 

4) wydzielenia miejsca na terenie PSZOK do gromadzenia zużytych opon; 

5) prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

§ 9. Zabrania się: 

1) porzucania odpadów przed terenem odbioru lub w innych miejscach; 

2) poruszania się po terenie PSZOK osób postronnych nie związanych z procedurą zbywania odpadów; 

3) używania otwartego ognia oraz palenia tytoniu na terenie PSZOK. 

§ 10. Niniejszy Regulamin nie dotyczy osób prawnych tj. przedsiębiorców prowadzących działalność gospo-

darczą, którzy w zakresie zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku prowadzenia działalności są zobowią-

zani do stosowania Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 21 z późn.zm.). 

§ 11.1. Działalność PSZOK prowadzona będzie w poniedziałki w godzinach od 9ºº do 13ºº. 

2. Wszelkie informacje o pracy PSZOK można uzyskać pod numerem telefonu 41/ 353-20 38 w. 24 w godzi-

nach pracy Urzędu Gminy w Gnojnie. 

3. Regulamin korzystania z PSZOK jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie interne-

towej Gminy Gnojno. 

§ 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik do Regulaminu  

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów  

Komunalnych w Gminie 

 

DOKUMENT PRZYJĘCIA ODPADÓW 

Nr dokumentu ……………. / ……………... 

Osoba przekazująca odpady: 

Nazwisko i imię: 
 

 

…………………………………………………………… 

PESEL: 
 

 

…………………………………………………………… 

Adres: 
 

 

…………………………………………………………… 
(miejscowość, nr domu) 

Przekazane  odpady 

Rodzaj odpadów: 
 

 

…………………………………………………………… 

Kod odpadów: 
 

 

…………………………………………………………… 

Masa przekazanych odpadów [kg]: 
 

 

…………………………………………………………… 

Data i podpis przyjmującego odpady: Data i podpis przekazującego odpady: 

 

 

…… - ……. - …………… r. 

 

 

…… - ……. - …………… r. 
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