
 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla 

mieszkańców nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piaski 

 

§ 1. 

Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania i przyjmowania odpadów w Punkcie 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanym dalej PSZOK, zlokalizowanego na terenie 

gminy Piaski w miejscowości Smogorzewo, działki nr 205 oraz nr 206/4. 

 

§ 2. 

1. PSZOK prowadzony jest przez Gminę Piaski z siedzibą w Piaskach, ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski. 

2. Podmiotem obsługującym PSZOK jest Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Piaskach,                           

ul. Dworcowa 3, 63-820 Piaski. 

3. PSZOK czynny jest: 

poniedziałek – godz. 13.00 – 15.00 

wtorek –  godz. 13.00 – 15.00 

środa – godz. 13.00 – 15.00 

czwartek – godz. 13.00 – 15.00 

piątek – godz. 13.00 – 15.00 

sobota –  godz. 8.00 – 14.00 

4. Korzystający z PSZOK zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania niniejszego 

Regulaminu. 

§ 3. 

 

1. Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, wytworzone przez 

mieszkańców nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Piaski, którzy są objęci 

systemem gospodarki odpadami komunalnymi i wnoszą opłatę z tego tytułu na rzecz gminy. 

2. Przyjęcia i zważenia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK. 

3. Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Piaski 

przyjmowane są po okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania i tożsamość 

dostarczającego odpady (np. dowód osobisty, prawo jazdy, dowód wpłaty za gospodarowanie odpadami 



komunalnymi)  i podpisania oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

4. Osoba transportująca odpady na zlecenie, niebędąca jednocześnie właścicielem odpadów jest 

zobowiązana do okazania dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania i tożsamość oraz 

podpisania oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego  Regulaminu. 

5. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem 

aktualnie przyjmowanych odpadów. Wykaz stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

6. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane tak, aby umożliwić ich selektywne 

odebranie. 

§ 4. 

1. Mieszkaniec na żądanie pracownika PSZOK zobowiązany jest pokazać dostarczone odpady, poprzez 

otwarcie worka, bagażnika w celu weryfikacji dostarczonych odpadów. 

2. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest do samodzielnego umieszczenia ich                               

w odpowiednim kontenerze lub pojemniku, po uprzednim zważeniu ich przez pracownika PSZOK. 

Umieszczenie dostarczonych odpadów odbywa się pod nadzorem pracownika PSZOK. 

 

§ 5. 

Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli stwierdził, że mogą pochodzić                             

z działalności gospodarczej i nie powstały w wyniku bytowania ludzi, np. gdy: 

1) ilość dostarczonych jednorazowo odpadów przekracza możliwość wyprodukowania przez 

gospodarstwo domowe, 

2) ilość dostarczonych wielokrotnie odpadów przekracza możliwość wyprodukowania przez 

gospodarstwo domowe, 

3) rodzaj odpadów wskazuje źródło pochodzenia inne, niż gospodarstwo domowe (np. chemikalia 

nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne). 

 

§ 6. 

Rodzaje odpadów, które mieszkańcy mogą dostarczać samodzielnie i na własny koszt do PSZOK: 

1) papier i tektura opakowaniowa, 

2) tworzywa sztuczne (w tym opakowaniowe), 

3) opakowania ze szkła bezbarwnego, 

4) opakowania ze szkła kolorowego, 

5) opakowania wielomateriałowe, 

6) opakowania z drewna, 

7) metale opakowaniowe, 

8) opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, 

9) odpady komunalne ulegające biodegradacji, 



10) przeterminowane leki, 

11) styropian opakowaniowy (niezanieczyszczony), 

12) zużyte baterie i akumulatory, 

13) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć w tym termometry, 

14) urządzenia zawierające freon, 

15) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

16) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

17) zużyte opony, 

18) gruz betonowy, ceglany,  

19) zmieszane odpady z budowy, remontu i demontażu, 

20) szkło płaskie, szyby okienne (bez zanieczyszczeń). 

 

§ 7. 

1. Opony przyjmowane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów                

i motocykli oraz pojazdów o całkowitej masie do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane                                     

do prowadzenia działalności gospodarczej. 

Z nieruchomości zgłoszonej w  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, można oddać do 6 opon w skali roku. 

2. Nieodpłatnie przyjmowane są jednorodne odpady budowlane i rozbiórkowe, od mieszkańców 

nieruchomości zamieszkałych, w postaci gruzu ceglanego i betonowego. Odpady budowlane                              

i rozbiórkowe należy dostarczyć z podziałem na: 

1) odpady betonu i gruzu betonowego, odpady gruzu ceglanego, 

2) odpady ceramiczne i elementy wyposażenia, np. urządzenia sanitarne bez elementów 

plastikowych   i metalowych. 

3. Ilość nieodpłatnie przyjmowanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zmieszanych 

odpadów z budowy, remontu i demontażu od właścicieli jest limitowana i wynosi łącznie 4 Mg                                  

na rok na gospodarstwo domowe. 

4. Odpady wymagające opakowania przyjmowane są w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych 

opakowaniach oraz posiadających oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację 

odpadu. 

5. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (RTV/AGD) muszą być 

kompletne (w całości). 

6. Bioodpady (zielone) dostarczone w workach należy wrzucać bez opakowań (worków). 

7. Bioodpady w postaci gałęzi, konarów, krzewów itp. powinny być rozdrobnione do maksymalnej 

długości 100 cm. 

 

 



 

§ 8. 

Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów: 

1) zmieszane odpady komunalne, 

2) odpady zawierające azbest, papę, smołę i inne odpady niebezpieczne; 

3) części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii, plastiki samochodowe), 

4) opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych, 

5) odpady w nieoznaczonych pojemnikach, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), 

6) odpady w opakowaniach cieknących, 

7) odpady poprodukcyjne, 

8) selektywnie zebrane, których stopień zabrudzenia kwalifikuje te odpady jako zmieszane odpady 

komunalne; 

9) od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo 

domowe; 

10) sprzęt budowlany i urządzenia przemysłowe. 

 

§ 9. 

 

1. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli byłoby to sprzeczne z niniejszym 

Regulaminem oraz mogłoby to zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi. 

2. Każde przyjęcie odpadów w PSZOK jest ewidencjonowane przez pracownika obsługującego PSZOK. 

3. Pracownik PSZOK ewidencjonuje datę przyjęcia odpadów oraz może poprosić osobę  dostarczającą 

odpady do PSZOK o podanie danych, w szczególności: 

1) imię i nazwisko osoby, zgodne z deklaracją, 

2) adres nieruchomości, z której dostarczono odpady, 

3) imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady, 

4) rodzaj dostarczonych odpadów. 

4. Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez Zakład Usług 

Komunalnych w Piaskach Sp. z o. o. jest dostępna u pracowników obsługujących Punkt Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych. 

§ 10. 

1. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do: 

1) przestrzegania zaleceń pracownika PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów 

oraz sposobu poruszania się po PSZOK, 

2) zachowania porządku i czystości podczas rozładunku odpadów, 

3) stosowania się do zasad ruchu drogowego, 

4) zachowania wymogów bezpieczeństwa i ppoż. 



2. Dostarczający odpady może wjechać pojazdem na teren PSZOK wyłącznie po udzieleniu zgody przez 

obsługę PSZOK oraz zaparkować w miejscu wskazanym przez obsługę PSZOK. Poruszając się 

pojazdem po terenie PSZOK należy zachować kierunek przemieszczania się wynikający z oznaczeń oraz 

stosować się do ogólnych zasad ruchu drogowego. 

3. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie PSZOK jedynie pod opieką osoby dorosłej. 

 

§ 11. 

W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie określonych rodzajów odpadów może zostać okresowo 

wstrzymane. W przypadkach planowanego wstrzymania przyjmowania określonych rodzajów odpadów 

komunalnych, informacja będzie zamieszczana na stronie internetowej Urzędu Gminy Piaski: www.piaski-

wlkp.pl oraz na tablicach ogłoszeń. 

§ 12. 

1. Wszelkie informacje o pracy punktu można uzyskać na miejscu od pracowników PSZOK lub pod 

numerem telefonu: 65 5719 030. 

2. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest dostępny                      

na stronie internetowej: www.piaski-wlkp.pl. 

3. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.04.2022 r. 
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      Załącznik nr 1 do Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania  

      Odpadów Komunalnych dla mieszkańców nieruchomości  

      zamieszkałych na terenie Gminy Piaski 

 

…………………………..…..      Piaski, dnia …………………………………… 

imię i nazwisko         

 

OŚWIADCZENIE 

 

 Oświadczam, że ja ………………….……………………………………………………………,  
       (imię, nazwisko) 
 

zamieszkały pod adresem ……………………………………………………………………………………..     

    

jestem objęty systemem gospodarki odpadami komunalnymi i z tego tytułu wnoszę opłatę.  

 

 Odpady komunalne przywiezione do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych pochodzą z 

mojego gospodarstwa domowego znajdującego się pod adresem ……………………………………………..………. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, którym jest Wójt 

Gminy Piaski. Dane będą przetwarzane wyłącznie dla realizacji celów systemu zbiórki odpadów selektywnych 

odebranych od mieszkańców i mogą być udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu potwierdzenia adresu 

zamieszkania osób przywożących odpady do punktu. Dane przekazuje mieszkaniec, podczas każdego dostarczenia 

odpadów na PSZOK. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z 

brakiem możliwości bezpłatnego przekazania odpadów. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych i ich 

poprawienia. 

………………………….. 

(czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      Załącznik nr 2 do Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania  

      Odpadów Komunalnych dla mieszkańców nieruchomości  

      zamieszkałych na terenie Gminy Piaski 

 

…………………………..…..      Piaski, dnia …………………………………… 

imię i nazwisko         

 

OŚWIADCZENIE 

 

 Oświadczam, że ja ………………….……………………………………………………………,  
       (imię, nazwisko) 
 

zamieszkały pod adresem ……………………………………………………………………………………..     

    

oddaję do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpady komunalne pochodzące od 

…………………………………………………………………………………………… zamieszkałego pod adresem 

…………………………………………………………………, na jego polecenie. Nie ponoszę odpowiedzialności 

prawnej za rodzaj i ilość oddanych odpadów komunalnych.  

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, którym jest Wójt 

Gminy Piaski. Dane będą przetwarzane wyłącznie dla realizacji celów systemu zbiórki odpadów selektywnych 

odebranych od mieszkańców i mogą być udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu potwierdzenia adresu 

zamieszkania osób przywożących odpady do punktu. Dane przekazuje mieszkaniec, podczas każdego dostarczenia 

odpadów na PSZOK. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z 

brakiem możliwości bezpłatnego przekazania odpadów. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych i ich 

poprawienia. 

………………………….. 

(czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania  

      Odpadów Komunalnych dla mieszkańców nieruchomości  

      zamieszkałych na terenie Gminy Piaski 

 

 

 

Odpady przyjmowane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego                              

w Smogorzewie, działki nr 205 i nr 206/4 

 
rodzaj kod odpadu nazwa przyjmujemy nie przyjmujemy do PSZOK 

Odpady z grupy 15-tej 15 01 01 Opakowania z papieru                 

i tektury 

• Kartony, 

• Papiery, 

• Torebki papierowe itp. 
 

• Opakowań powlekanych folią                
lub kalką itp. 

• Tapety itp. 

15 01 02  Opakowania z tworzyw 

sztucznych 

• Butelki typu PET                    
i po chemii gosp. 

• Kubeczki po lodach, 
margarynach, jogurtach 
itp. 

• Folie opakowaniowe 

• Styropian 
opakowaniowy 

• Plastikowe zakrętki 
 

• Styropianu pobudowlanego 

• Folii poprodukcyjnej 

• Wenflonów, strzykawek   i innych 
art. medycznych 

• Opakowań z zawartością 

• Bandówek 

• Worków po eko-groszku 

15 01 04 Opakowania z metali • Puszki aluminiowe po 
napojach 

• Puszki po konserwach 

 

15 01 05 Opakowania 

wielomateriałowe 

• Kartoniki tetra-pak po 
napojach, mleku itp. 

 

15 01 07 Opakowania ze szkła                 

(z podziałem na szkło 

bezbarwne i kolorowe) 

• Słoiki, butelki (wstępnie 
oczyszczone bez 
zawartości i nakrętek) 

• Szkła żaroodpornego 

• Ceramiki 

• Zniczy z zawartością wosku 

• Reflektorów 

• Szkła płaskiego 



15 01 10* Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone 

• Puszki i pojemniki po 
farbach, detergentach, 
środkach ochrony 
roślin, itp. przyjmowane 
tylko z oryginalnymi 
etykietami 
określających zawartość 
pojemnika 

• Pojemników bez oryginalnych 
etykiet, które określałyby 
zawartość pojemnika, 

• Pojemników cieknących 

Odpady z grupy 16 -tej 16 01 03 Zużyte opony • opony do średnicy            
1 m 

• opony z samochodów 
osobowych, rowerów, 
motorowerów, 
motocykli i pojazdów o 
masie nie 
przekraczającej 3,5 tony 

• Opon z ciągników, maszyn 
rolniczych, samochodów 
ciężarowych itp. 

Odpady z grupy 17 -tej 17 01 01 

 

 

 

17 01 02 

Odpady betonu oraz 

gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów 

 

Gruz ceglany 

• Gruz betonowy 

• Cegły, dachówki 

• Płytki łazienkowe 

• Krawężniki chodnikowe 
itp. 

• Ceramiczne urządzenia 
sanitarne bez 
elementów 
plastikowych i 
metalowych 

• Gruz betonowy zmieszany                          
z odpadami poremontowymi 
pobudowanymi np. płytami 
karton gips, styropianem, foliami, 
piankami itp. 

• Gruzu w postaci masy sypkiej 

 17 01 07 Zmieszane odpady z 

betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów 

ceramicznych i 

elementów wyposażenia 

inne niż wymienione w 

17 01 06 

• tapety,  

• płyty gips-karton 

• siatki elewacyjne 

• gruz zanieczyszczony 

odpadami 

poremontowymi                       

i pobudowlanymi,                  

np. płytami karton -gips, 

styropianem, foliami, 

piankami, 

• odpady zawierające azbest 



• kasetony, 

• luksfery, 

• panele plastikowe, 

• ondulina, 

 

Odpady z grupy 20 - tej 

 

20 01 01 Papier i tektura • Książki, zeszyty bez 
plastikowych okładek 

• Papier zatłuszczony 

• tapety 

20 01 02 Szkło • szyby okienne, 
drzwiowe itp. 

• szyby zbrojone 

• szyby klejone, np. samochodowe 
itp. 

20 01 10 Odzież • ubrania 

• buty 

• torebki 

 

20 02 01 (zielone) Odpady ulegające 

biodegradacji 

• Trawę, liście, gałęzie, 
kwiaty itp. 

• Obierek 

• Kości zwierząt 

• Resztek obiadowych 

• Olei jadalnych 

• Płyt wiórowych i MDF 

• Drewna impregnowanego itp. 

20 01 32 Leki inne niż 

wymienione w 20 01 31* 

• Przeterminowane leki • Odpadów medycznych, 
strzykawek, igieł, wenflonów, 
opatrunków itp. 

20 01 34 Baterie i akumulatory 

inne niż w 20 01 33  

• Baterie i akumulatory, 
również te, które 
zawierają ołów, rtęć, 
nikiel i kadm 

 

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i 

inne odpady zawierające 

rtęć 

• Świetlówki, żarówki 

• Termometry rtęciowe 

• Ciśnieniomierze 
zawierające rtęć itp. 

• Rtęć  w postaci płynnej 

20 01 23* Urządzenia zawierające 

freony 

• Lodówki, zamrażarki, 
chłodziarki 

• Sprzętu zdekompletowanego 



• klimatyzatory 
zawierające freon itp. 

20 01 35* Zużyte urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 

20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

• Telewizory 
kineskopowe, laptopy, 
notebooki, kalkulatory, 
kieszonkowe konsole   
do gier, 

• Monitory kineskopowe 
itp. 

• Sprzętu zdekompletowanego 

20 01 36 Zużyte urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 

20 01 23 i 20 01 35 

• Komputery 

• Odkurzacze 

• roboty kuchenne 

• telefony 

• zmywarki, pralki, 
mikrofalówki 

• maszyny do szycia, 
żelazka 

• grzejniki elektryczne 

• wentylatory elektryczne 

• kamery, aparaty 
fotograficzne 

• maszyny do pisania 

• tostery, opiekacze                
i inne urządzenia 
domowe elektryczne 
niezawierające 
substancji 
niebezpiecznych itp. 

• Sprzętu zdekompletowanego 

20 03 07 Odpady 

wielkogabarytowe 

• tapczany, fotele, pufy 

• wykładziny, dywany 
również linoleum 

• materace, pierzyny, 
poduszki itp. 

• szafy, biurka itp. 

• meble ogrodowe 

• Odpadów poremontowych 

• Szkła okiennego 

• Opon 

• Zderzaków samochodowych 

• Zdemontowanej elektroniki 
 



• doniczki plastikowe, 
wiaderka, 

• plastikowe zabawki itp. 
 

 

 20 01 99 Inne niewymienione 

frakcje zbierane w 

sposób selektywny 

• Igły, strzykawki i inne 
art. niekwalifikujące się 
do odpadów 
medycznych, 
powstające w 
gospodarstwach 
domowych w wyniku 
przyjmowania 
produktów leczniczych 
w formie iniekcji i 
prowadzenia 
monitoringu poziomu 
substancji we krwi 

• Odpady medyczne 

 

 


