
REGULAMINU FUNKCJONOWANIA 

PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) 

W LUBOMIERZU 

 

§ 1 

Zasady ogólne: 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów 

Komunalnych w Lubomierzu, zwanym dalej PSZOK. 

 

2. PSZOK prowadzony jest przez: ZUOK "Izery" Sp. z o.o.  

ul. Kargula i Pawlaka 16, 59-623 Lubomierz 

tel. 75 783 31 47 

 

3. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest: 

poniedziałek 12:00 – 16:00 

wtorek – piątek 8:00 – 12:00 

W dniach ustawowo wolnych od pracy, a przypadających w w/w dniach, PSZOK jest 

nieczynny. 

 

4. PSZOK przyjmuje selektywnie zebrane odpady dostarczane przez gospodarstwa domowe    

i właścicieli nieruchomości, objętych gminnym systemem gospodarki odpadami, które ze 

względu na charakter i ilość podobne są do pochodzących z gospodarstwa domowego            

w formie nieodpłatnej zgodnie uchwałami Rady Miejskiej poszczególnych Gminy w sprawie 

przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. 

 

5. Przyjmowanie odpadów odbywa się na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość 

oraz dokonanie opłat za odbiór odpadów komunalnych za poprzedni miesiąc. 

 

6. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK po sprawdzeniu zgodności        

z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK oraz wydaje dokument 

potwierdzający przyjęcie odpadów określonych w regulaminie PSZOK.  

 

 



§2 

Rodzaje i zasady przyjmowania odpadów: 

 

1.   Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zbierane odpady komunalne. 

 

2. Opakowania po odpadach niebezpiecznych powinny być szczelnie zamknięte                      

w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania nie mogą być uszkodzone i powinny 

posiadać etykiety producenta oznaczające ich zawartość. 

 

3. Odpady do PSZOK mogą być dostarczone samochodami o dopuszczalnej masie całkowitej 

nie przekraczającej 3,5 tony. 

 

4. Do PSZOK przyjmowane są odpady: 

• odpady zielone (trawa, liście, zielone odpady z ogrodów, rozdrobnione gałęzie, itp.), 

• zużyte baterie i akumulatory, 

• kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

• elementy oświetleniowe, świetlówki, żarówki energooszczędne, itp., 

• styropian opakowaniowy (po wyrobach AGD, RTV),  

• przeterminowane leki, 

• opakowania z tworzyw sztucznych (opakowania bez zawartości po napojach typu PET, 

żywności, kosmetykach, chemii gospodarczej itp.), 

• opakowania szklane (czyste - bez zawartości: butelki, słoiki), 

• opakowania z metali (po napojach i żywności - bez zawartości), 

• opakowania wielomateriałowe, Tetra-Pak (po art. mlecznych, sokach itp.), 

• papier i tektura, (czasopisma, książki, papier biurowy itp.), 

• tworzywa sztuczne (meble ogrodowe, doniczki, rury, wiadra, elementy zabawek itp.), 

• meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

• odpady budowlane z drobnych remontów w postaci czystego gruzu, 

• zużyte opony z samochodów osobowych, 

• opakowania po substancjach niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone  (środki ochrony 

roślin I i II klasy toksyczności-bardzo toksyczne I toksyczne, opakowania po farbach, 

rozpuszczalnikach, lakerach i detergentach), 

• zużyte opakowania ciśnieniowe (po aerozolach, dezodorantach, lakierach, farbach, itp.), 

 

 



5. Odpady wymienione w punkcie 4 zbierane są selektywnie, w specjalnie do tego celu 

przeznaczonych i oznakowanych pojemnikach bądź w wyznaczonych miejscach, w sposób 

bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska. 

 

6. PSZOK nie przyjmuje niżej wymienionych odpadów: 

• odpadów zawierających azbest, 

• odpadów radioaktywnych i skażonych biologiczne, 

• szyb samochodowych i części samochodowych (zderzaki, lampy, fotele itp.), 

• szkła zbrojonego i hartowanego, 

• materiałów izolacyjnych, takich jak: wełna mineralna, papa, styropian budowlany, 

• zmieszanych odpadów komunalnych, 

• odpadów w ilościach masowych wskazujących na to, że pochodzą z działalności 

gospodarczej lub likwidacji takiej działalności, 

• odpadów niebezpiecznych w opakowaniach uszkodzonych, nieszczelnych lub bez 

etykiet producenta uniemożliwiających ich identyfikację, 

• nie spełniających wymogów w niniejszym Regulaminie. 

 

7. Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny                    

z Regulaminem. 

 

8. Odpady przyjęte do PSZOK będą ewidencjonowane (rodzaj, ilość odpadów, pochodzenie 

odpadów, adres nieruchomości z której pochodzą odpady). 

 

9. Zebrane odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego 

organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów. 

 

10. Na terenie PSZOK dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką 

osoby pełnoletniej. 

 

11. Osoby korzystające z PSZOK zobowiązane są do stosowania zasad bezpieczeństwa. 

 

12. Na terenie PSZOK obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i używania otwartego 

ognia. 



 

13. Osoby fizyczne dostarczające odpady do PSZOK zobowiązane są do wyrażenia zgody                

na przetwarzanie danych osobowych w celu zarejestrowania, ewidencji i wydania karty 

odpadu. 

Zarejestrowane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do celów ewidencyjnych 

PSZOK. 

 

14. Obsługa PSZOK nie prowadzi rozładunku odpadów z pojazdów, segregacji odpadów, nie 

umieszcza odpadów w pojemnikach. 

 

15. Informacji o pracy PSZOK udziela pracownik Biura Obsługi Klienta przy  

pl. Wolności 47/50/10 w Lubomierzu lub telefonicznie pod numerem telefonu 512 217 059. 

 

16. Skargi i wnioski mogą być kierowane pisemnie, telefonicznie lub elektronicznie:  

Ul. Kargula i Pawlaka 16, 59-623 Lubomierz 

e-mail: biuro@e-izery.eu  

 

 

Kierownik Składowiska Odpadów 

            Łukasz Steszuk 

mailto:biuro@e-izery.eu

