
REGULAMIN  

PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH  

W OSTRZESZOWIE 

1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania  

Odpadów Komunalnych w Ostrzeszowie, zwanym dalej PSZOK. 

2. PSZOK w Ostrzeszowie prowadzony jest przez Spółkę EKO-REGION  

3. PSZOK na terenie gminy zlokalizowany jest przy ul. Ceglarskiej 1 63-500 Ostrzeszów 

4. Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące 

z nieruchomości  zamieszkałych z terenu Gminy Czajków 

5. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK. 

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

aktualnie przyjmowanych odpadów. 

7. Odpady przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie. 

8. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego  

Regulaminu. 

§ 1 

Do Punktu Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych  przyjmowane są segregowane odpady 

komunalne dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie  gminy Czajków, 

legitymujących się dokumentem potwierdzającym miejsce zameldowania, (w przypadku braku 

meldunku dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania np. umowa najmu lokalu itp). 

§ 2 

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK: 

a) Przeterminowanych leków o kodzie 20 01 32, 

b) Chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) o kodach 20 01 13*, 20 01 14*,  20 01  

15*, 20 01 19*, 20 01 27*, 20 01 29*, 

c) Zużytych baterii i akumulatorów o kodzie 20 01 34, 

d) Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 36, 

e) Odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 

f) Odpadów budowlano – rozbiórkowych o kodach z grupy 17 (ilość odpadów dostarczanych 

przez właściciela nieruchomości nie może przekraczać ilości określonej w Regulaminie 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy), 

g) Zużytych opon o kodzie 16 01 03, 

h) Odpadów zielonych o kodzie 20 02 01, 

i) Opakowań ze szkła o kodzie 15 01 07, 

j) Opakowań z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02, 

k) Opakowań z papieru i tektury o kodzie 15 01 01.§ 3 

§ 3 

Punkt Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych  czynny jest : 

 - w każdy wtorek i czwartek od 11:00 – 19:00 

 - w każdą 3 sobotę miesiąca od 09:00 – 13.00 

 

§ 4 

Odpady wymienione w § 2 gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, 

oznakowanych pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia, 

ludzi i środowiska . Sposób gromadzenia odpadów określa się według niżej wymienionych zasad : 

a) Przeterminowane leki – pojemnik o pojemności 240 l, 

b) Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) – wyznaczone miejsce do magazynowania 

odpadów lub kontener, 

c) Zużyte baterie i akumulatory – pojemnik o pojemności 120 l, 

d) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów 

lub kontener, 

e) Odpady wielkogabarytowe – wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów lub kontener, 

f) Odpady budowlano – rozbiórkowe – kontener od 5,5 m
3
, 



g) Zużyte opony – wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów lub kontener, 

h) Odpady zielone – kontener od 7 m
3
, 

i) Opakowania ze szkła – pojemnik o pojemności 1,5 m
3
 (typ IGLOO), 

j) Opakowania z tworzyw sztucznych – pojemnik o pojemności 2,5 m
3
 (typ SIATKA), 

k) Opakowania z papieru i tektury – pojemnik o pojemności 1,1 m
3
. 

 

 

§ 5 

Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone. Opakowania po 

substancjach niebezpiecznych płynnych ( farby, lakiery, chemikalia, środki ochrony roślin, smary, 

oleje itp.) winny być nieuszkodzone. Rodzaje i ilości odpadów przyjmowanych do PSZOK w ramach 

pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa Regulamin Utrzymania Czystości 

i Porządku w Gminie. Potwierdzenie przyjęcia odpadów odbywa się na formularzu przyjęcia 

odpadów, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

 

§ 6 

Obsługujący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ostrzeszowie, prowadzi 

rejestr podmiotów, do których przekazywane są zbierane odpady. Rejestr ten zawiera m. in. nazwę i 

adres firmy przyjmującej odpad danego rodzaju, zezwolenia świadczące o możliwości prowadzenia 

działalności w zakresie gospodarki tego rodzaju odpadami.  

 

§ 7 

Na teren PSZOK nie będą przyjmowane odpady inne niż wymienione § 2 niniejszego Regulaminu. 

 


