
   Regulamin  

      Punktu Selektywnego Zbierania  

Odpadów Komunalnych w Pasymiu 

  

1.  Regulamin określa sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Pasymiu, dz. nr 210/3 obręb Pasym 2  

(ul. Szczycieńska). 

2.  Zarządzającym PSZOK-iem jest Gmina Pasym, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym. 

3.  PSZOK jest czynny: 

1) w okresie od 1 października do 15 kwietnia od wtorku do piątku w godzinach 8.00-16:00 

oraz w soboty w godzinach 7.00-15.00 

2) w okresie od 16 kwietnia do 30 września od wtorku do piątku w godzinach 9.00-17:00 oraz 

w soboty w godzinach 7.00-15.00 

po wcześniejszej weryfikacji osoby zgłaszającej chęć przekazania odpadów oraz ustaleniu 

dnia i godziny przekazania odpadów. 

4.  W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pasymiu przyjmowane 

będą w ramach wnoszonej do gminy opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, odpady 

komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i rekreacyjnych: 

1) papier i tektura, 

2) tworzywa sztuczne, 

3) opakowania wielomateriałowe, 

4) metale, 

5) szkło, 

6) bioodpady, 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

8) odpady wielkogabarytowe (meble, wózki, rowery, zabawki, okna, itp.)  - w ilości do 10 

szt./rok; w przypadku mniejszych odpadów gabarytowych za 1 sztukę tych odpadów należy 

uznać gabaryty umieszczone w worku 120 l,  

9) zużyte opony (samochodowe, rowerowe, motocyklowe) -  10 szt./rok 

10) odpady remontowo-budowlane - do 1m
3
/rok  - odpady z gospodarstwa domowego z prac 

prowadzonych we własnym zakresie nie wymagających pozwolenia budowlanego ani 

zgłoszenia (np. resztki styropianu, regipsu, paneli, pianki, siatki, folii budowlanej, zawartości 

worków budowlanych ), 

11) zużyte baterie i akumulatory (akumulatory nie pochodzące z działalności gospodarczej), 

12) chemikalia (np. resztki farb, olejów, rozpuszczalników, lakierów, środków ochrony 

roślin), 

13) popiół, 

14) gruz (nie zanieczyszczony innymi odpadami), 



15) odzież i tekstylia, 

16) odpady niebezpieczne (np. świetlówki, lampy LED), 

17) przeterminowane leki, 

18) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych                                           

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie 

iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły                      

i strzykawki,  

5. Ilości odpadów limitowanych (wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych 

stanowiących odpady komunalne, zużytych opon), z których można skorzystać w okresie 

rocznym są sumaryczną ilością odpadów odbieranych w trakcie zbiórki objazdowej oraz 

dostarczanych do PSZOK-u. 

6.  PSZOK w Pasymiu nie przyjmuje następujących rodzajów odpadów: 

1)  materiały zawierające azbest, papę, smołę, 

2)  części samochodowe np. zderzaki, reflektory, elementy karoserii, szyby  itp., 

3)  opony z samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych, 

4)  sprzęt budowlany, 

5)  urządzenia przemysłowe, 

6)  odpady poprodukcyjne, w tym z działalności rolniczej 

7)  odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji, dla których nie istnieje 

możliwość ustalenia składu chemicznego, 

8)  odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek 

substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania, 

9)  odpady w ilości wskazującej na ich pochodzenie z działalności gospodarczej – odpady             

w masowych ilościach oraz odpady niekomunalne charakterystyczne dla danego rodzaju 

działalności (odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami), 

10)  zmieszane odpady komunalne (pozostałości po segregacji). 

6. Odpady selektywne (tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, drobne metale, 

szkło opakowaniowe, papier, bioodpady),  popiół, drobne odpady gabarytowe, drobne odpady 

budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne przyjmowane będą w workach 

foliowych. 

7.  Osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest zgłosić się do obsługi PSZOK celem 

weryfikacji dostarczonych odpadów. 

8.  Przyjęcie odpadów następuje po sprawdzeniu ich zgodności z wykazem odpadów 

dopuszczonych do zbierania w Punkcie, ich czystości, składu oraz zabezpieczenia. 

9.  PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne 

odebranie lub wyodrębnienie poszczególnych rodzajów odpadów. Osoby dostarczające 

odpady zobowiązane są samodzielnie umieścić w oznaczonym boksie/kontenerze/pojemniku 

lub złożyć w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK. Odpady podatne na warunki 

wietrzne (np. styropian) muszą być zabezpieczone przed rozwianiem.  

10.  Obsługa PSZOK ma prawo zażądać od osoby dostarczającej odpady dokumentu 

potwierdzającego miejsce zamieszkania (dowód osobisty, umowa najmu lokalu 

mieszkalnego, dokument potwierdzający wnoszenie opłat lub niezaleganie z opłatami 



za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Pasym). W przypadku 

dostarczenia odpadu przez inną osobę lub przedsiębiorcę dostarczającego odpad w imieniu 

właściciela/dysponenta nieruchomości, mieszkaniec zobowiązany jest wskazania właściciela 

odpadu i może być zobowiązany do napisania stosowanego oświadczenia dotyczącego 

pochodzenia odpadu. Jeżeli obsługa PSZOK nie będzie mogła na podstawie powyższych 

dokumentów dokonać weryfikacji osoby na podstawie informacji przekazanej z Urzędu 

Miasta i Gminy w Pasymiu, odmówi przyjęcia odpadów. 

11.  Do PSZOK odpady mogą być dostarczane wyłącznie samochodami osobowymi, 

samochodami osobowymi z przyczepką, traktorami z przyczepką lub samochodami 

dostawczymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5tony. 

12.  Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów jeżeli nie spełniają one 

wymogów określonych w regulaminie, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz 

mogłoby zagrażać życiu i zdrowiu ludzi. 

13.  W przypadku odmowy przyjęcia odpadów zostanie sporządzona stosowna notatka wraz z 

uzasadnieniem pisemnym i/lub fotograficznym. Osoba dostarczająca odpady  jest 

zobowiązana do ich natychmiastowego zabrania i zagospodarowania w sposób zgodny  z 

wymogami przepisów ochrony środowiska. 

14.  Przyjęcie odpadu jest ewidencjonowane przez uprawnionego pracownika PSZOK ze 

wskazaniem: 

1)  imienia i nazwiska dostarczającego odpady, 

2) adresu nieruchomości, z której pochodzą odpady, 

3)  rodzaju i ilości dostarczonych odpadów 

4)  daty dostarczenia odpadów. 

14.  Obsługa PSZOK na żądanie dostarczającego odpady, wystawi pisemne potwierdzenie 

przyjęcia odpadów. 

15. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do: 

1)  przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia 

odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK, 

2)  zachowania porządku i czystości podczas rozładunku odpadów, 

3)  zachowania wymogów  bezpieczeństwa, w tym zakazie palenia papierosów i nieużywania 

źródeł otwartego ognia, 

4) dzieci mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej. 

16.  Regulamin PSZOK jest dostępny na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w 

Pasymiu, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu oraz na stronie www.pasym.pl. 


