
 
 

 
 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
Czynny jest w  godz. : 

pn.- czw. -8.00-14.00 

pt.- 12.00-18.00 

sob.- 9.00-13.00 

REGULAMIN 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych Rzęczkowo, zwanego dalej PSZOK. 

2. Operatorem PSZOK jest Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o.  
z siedzibą w Rzęczkowie 48 A. 

3. Do PSZOK przyjmowane są niżej wymienione odpady komunalne pochodzące  
z gospodarstw domowych, znajdujących się na terenie gminy Zławieś Wielka: 

a) szkło,  
b) papier i tektura, 
c) tworzywa sztuczne, metal, 
d) opakowania wielomateriałowe, 
e) meble i odpady wielkogabarytowe, 
f) odzież i tekstylia,   
g) odpady  komunalne  ulegające  biodegradacji,  za  wyjątkiem  odpadów   

spożywczych i kuchennych, 
h) odpady zielone, 
i) przeterminowane leki, 
j) chemikalia ( pozostałości rozpuszczalników, farb, olejów odpadowych itp.) 
k) zużyte baterie i akumulatory, 
l) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
m) zużyte opony w ilości niewskazującej na ich pochodzenie z działalności 

gospodarczej lub rolniczej, 
n) odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie  

w ilości  nieprzekraczającej 1 m3 z jednej nieruchomości  w ciągu roku. 

4. W PSZOK nie są przyjmowane:  
a) zmieszane odpady komunalne, 
b) odpady zawierające azbest, 
c) odpady rolnicze, 
d) odpady, dla których nie istnieje możliwość ustalenia frakcji odpadowej, 
e) odpady w ilości wskazującej na ich pochodzenie z działalności gospodarczej – 

odpady w masowych ilościach (w beczkach, workach, skrzynkach – 
zawierających np. kilkanaście butelek tego samego odpadu), 



f) wszelkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa 
domowego (np. kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne), 

g) części samochodowe.  

5. Odpady  komunalne, o których mowa w pkt.3 lit. a) – m) przyjmowane są do PSZOK 
bezpłatnie w każdej ilości.  

6. Odpady komunalne, o których mowa w pkt.3 lit. n) przyjmowane są do PSZOK 
bezpłatnie w ilości do 1 m3 na gospodarstwo domowe rocznie. Za odpady budowlane  
i rozbiórkowe w ilości powyżej 1 m3 pobierana jest opłata zgodnie z Uchwałą Rady 
Gminy Zławieś Wielka w sprawie określenia rodzajów usług dodatkowych 
świadczonych przez Gminę Zławieś Wielka w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu 
ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. 

7. Osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest zgłosić się do pracownika obsługi 
PSZOK celem weryfikacji odpadów oraz wskazania miejsca ich rozładunku. 

8. Obowiązkiem osoby dostarczającej odpady jest ich umieszczenie we wskazanym przez 
pracownika miejscu (pojemnik lub kontener znajdujący się na placu). 

9. Obsługa PSZOK ma prawo żądać od osoby dostarczającej odpady dokumentu 
potwierdzającego miejsce zamieszkania (dowód osobisty, kopia deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) oraz potwierdzającego 
wnoszenie opłat za odpady na rzecz Gminy Zławieś Wielka. 

10. Obsługa PSZOK może odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne  
z przepisami prawa oraz mogło zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi. 

11. Mieszkańcy mogą dostarczać odpady do PSZOK samochodami osobowymi, 
dostawczymi i ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 tony. 

12. Obsługa PSZOK na żądanie dostarczającego odpady, wystawi pisemne potwierdzenie 
przyjęcia odpadów. 

13. Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie PSZOK – Inspektor ds. utrzymania 

czystości i porządku w gminie Zławieś Wielka tel. 56 674 13 13.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


