
ZARZĄDZENIE NR Z£.l.lS)M
Wójta Gminy Gzy 

z dnia. .żl .(LC S L l C S ....

w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) 
oraz Uchwałą nr XV/113/2020 Rady Gminy Gzy z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w 
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zarządzam, co następuje:

1. Przyjmuje się "Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" stanowiący 
załącznik do zarządzenia.

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, należy umieścić w widocznym i łatwo dostępnym 
miejscu na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz na stronach 
internetowych Gminy Gzy.

§

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Gzy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ciezary A udrze j Wojciechowski



Załącznik 
do Zarządzenia nr . 
Wójta Gminy Gzy 
z dnia . .A (o... 10JĄ

Regulamin

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gzach
§1

Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(zwanego dalej PSZOK) zlokalizowanego na terenie miejscowości Gzy, Gzy 9, 06-126 Gzy na działce 
o nr ewidencyjnym 61/3, obręb Gzy, gm. Gzy. Każdy korzystający z PSZOK zobowiązany jest
do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§2

PSZOK czynny jest w każdą środę w godzinach 09:00-15:00

§3

1. Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne wytworzone i dostarczone wyłącznie przez 

mieszkańców Gminy Gzy.

2. Odpady przyjmowane są nieodpłatnie po udokumentowaniu zamieszkania na terenie gminy 

Gzy (na podstawie np. dowodu osobistego, umowy najmu, potwierdzenia dokonywania opłat 

za odpady) po weryfikacji złożonej deklaracji.

3. Przy odbiorze poszczególnych frakcji wyselekcjonowanych odpadów pracownik po 

sprawdzeniu zgodności tych odpadów sporządza protokół z przyjęcia odpadów wraz z 

danymi właściciela nieruchomości, który dostarczył odpady.

§4

1. W PSZOK mieszkańcy Gminy Gzy mogą oddawać następujące odpady komunalne:

- papier,

- szkło

- tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych,

- metale, opakowania z metali

- bioodpady

- odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (w ilości nie 

przekraczającej 300 kg rocznie na gospodarstwo domowe),

- niewielkie ilości styropianu,

- chemikalia i przeterminowane leki,

- zużyte baterie i akumulatory,



- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- zużyte opony,

- lampy fluorescencyjne, świetlówki,‘żarówki,

- farby, tusze, kleje

PSZOK nie przyjmuje odpadów takich jak:

- części samochodowe,

- odpady w opakowaniach cieknących,

- odpady zawierające azbest (eternit),

- odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej -  

wszelkie odpady w ilościach masowych,

- odpadów w związku z wykonywaną produkcją przemysłową, rolniczą, rzemieślniczą,

- odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej,

- materiały izolacyjne: wełna mineralna, papa,

- wszystkie pozostałe odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż 

z gospodarstwa domowego,

Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

§5

1. Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeżeli byłoby to sprzeczne 

z Regulaminem bądź mogło by zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

2. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi 

PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów w tym segregacji odpadów, 

sposobu poruszania się po PSZOK oraz zachowania wymogów bezpieczeństwa.

3. Do rozładunku dostarczonych odpadów zobowiązany jest ich dostawca.

4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego 

regulaminu, zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych.

§6

Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dostępny jest 

w widocznym miejscu na ogrodzeniu PSZOK oraz na stronach internetowych Gminy Gzy.


