
Załącznik do Uchwały Nr IX/51/2015

Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 16 lipca 2015 r.

Regulamin w sprawie świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

w Prószkowie.

§ 1. 

1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Prószkowie- zwanego dalej PSZOK.

2. PSZOK na terenie gminy Prószków zlokalizowany jest w miejscowości Prószków, ul. Daszyńskiego 13a, 46-

060 Prószków.

3. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, oznakowanych 

pojemnikach w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.

4. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.

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

przyjmowanych odpadów, zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym.

6. Odpady pochodzące z nieruchomości zamieszkałych przyjmowane są do PSZOK w ilościach określonych 

w uchwale w sprawie 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, w szczególności częstotliwość 

odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych

7. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§ 2. 

1. W PSZOK nie przyjmuje się zmieszanych odpadów komunalnych.

2. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi 

odpadami.

3. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców gminy Prószków z nieruchomości zamieszkałych, po 

okazaniu dokumentu, z którego wynika, że osoba jest objęta systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na 

terenie gminy Prószków.

4. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednich kontenerach pod 

nadzorem pracownika.

§ 3. 

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są następujące

frakcje odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Prószków:

Rodzaj odpadów komunalnych Ilość odpadów

przeterminowane leki i chemikalia

zużyte baterie i akumulatory

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

bez ograniczeń

meble i inne odpady wielkogabarytowe
100 kg na rok kalendarzowy 

od nieruchomości

zużyte opony
4 sztuki na rok kalendarzowy 

od nieruchomości
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odpady zielone
100 kg na rok kalendarzowy 

od nieruchomości

odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne
100 kg na rok kalendarzowy 

od nieruchomości
papier

opakowania wielomateriałowe
tworzywa sztuczne

metale

szkło (bezbarwne i kolorowe)

odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji

bez ograniczeń

§ 4. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest:

- Poniedziałek, wtorek i czwartek od 10 do 14;

- Środa i piątek od 13 do 17;

- W każdą 3-cią środę miesiąca PSZOK czynny jest od 13 do 19.

§ 5. 

Na teren PSZOK nie będą przyjmowane odpady inne niż wymienione w §3 niniejszego Regulaminu.

§ 6. 

Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku gdy istniejeuzasadnione podejrzenie, że 

odpady nie są odpadami komunalnymi powstałymi w gospodarstwie domowym, z nieruchomości zamieszkałych na 

terenie gminy Prószków. Przyjęcie takich odpadów będzie możliwe jedynie po złożeniu oświadczenia 

określającego pochodzenie odpadów. Złożenie nieprawdziwego oświadczenia będzie skutkowało zawiadomieniem 

odpowiednich organów.

§ 7. 

Wszelkie informacje o pracy PSZOK można uzyskać na miejscu od pracownika PSZOK lub pod numerami 

telefonu 77 40 13 723, 77 46 48 073.

Id: 5AB52FC7-8513-4E79-A562-255A4DF0875F. Podpisany Strona 2


