
Zarządzenie nr GK.0050.138.2020 

Wójta Gminy Grodziec 

z dnia 1 września 2020 roku 

w sprawie ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

w Gminie Grodziec 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 3 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2010 ze zm.) zarządza się co 

następuje: 

§ 1. Przyjęcie Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie 

Grodziec w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu 

Gminy Grodziec. 

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. 

2. Z dniem wejścia Zarządzenia w życie traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Grodziec                                              

nr GK. 0050.10.2019  z dnia 30 stycznia 2019 r., zmienione zarządzeniami Wójta Gminy Grodziec                          

nr GK.0050.62.2019  z dnia 20 września 2019 r. 

 

 

        Wójt Gminy Grodziec 

         /-/ Mariusz Woźniak 

 

 

  



Załącznik do Zarządzenia Nr 
GK.0050.138.2020 Wójta Gminy Grodziec  

z dnia 1 września 2020 r. 

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Grodziec. 

§ 1  

1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych zlokalizowanego na terenie Gminy Grodziec - zwanego dalej PSZOK. 

2. Operatorem PSZOK jest Urząd Gminy Grodziec (Referat Gospodarki Komunalnej) z siedzibą 

na ul. Głównej 17 w Grodźcu. 

3. Korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

4. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych 

na terenie Gminy Grodziec objętych gminnym systemem zagospodarowania odpadów. 

5. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady selektywnie zebrane. 

6. PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 

7. PSZOK nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej w stosunku do których obowiązują 

odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami. 

8. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego przeznaczonych, 

odpowiednio oznakowanych pojemnikach, kontenerach lub wiatach w wyznaczonych miejscach 

w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska. 

§ 2  

1. PSZOK zlokalizowany jest przy ulicy Zwierzynieckiej 7A w Grodźcu. 

2. PSZOK będzie czynny w następujące dni tygodnia: 

- wtorek w godz. : 8:00 - 15:00 
- czwartek w godz.: 8:00 - 15:00 
- pierwsza sobota miesiąca w godz.: 8:00-13:00 

3. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów do PSZOK może zostać okresowo 

wstrzymane lub ustalone w innym terminie. O wstrzymaniu przyjmowaniu odpadów przez 

PSZOK Wójt Gminy Grodziec poinformuje mieszkańców poprzez zamieszczenie stosownej 

informacji na stronie internetowej gminy oraz tablicach ogłoszeń na terenie gminy Grodźca. 

4. Wszelkich informacji o funkcjonowaniu PSZOK-u można uzyskać: na miejscu u obsługi 

PSZOK-u, na stronie internetowej Urzędu Gminy Grodziec: www.grodziec.pl w zakładce 

gospodarka odpadami, w Urzędzie Gminy Grodziec, pokój nr 10 lub pod numerem telefonu: 

(63) 248 55 00 wew. 23. 

§3 

1. W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów, które pochodzą z gospodarstw 
domowych: 

a. papier; 
b. metale,  
c. tworzywa sztuczne; 

d. odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 
e. szkło; 
f. odpady niebezpieczne; 
g. przeterminowane leki i chemikalia; 
h. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji krwi, w szczególności igły i strzykawki; 
i. zużyte baterie i akumulatory; 

http://www.grodziec.pl/


j. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 
k. meble i inne odpady wielkogabarytowe; 
l. zużyte opony; 
m. odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne; 
n. odpady z tekstyliów i odzieży. 

2. W PSZOK znajduje się Punkt Napraw, gdzie mieszkańcy mogą przynieść przedmioty nadające 

się do ponownego użycia. Przedmioty muszą być sprawne, nieuszkodzone, czyste, w dobrym stanie 

technicznym i niestwarzające zagrożenia czy niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia innych, takie jak 

meble, książki, zabawki, rowery, zabawki. 

3. Decyzję, o tym czy dany przedmiot nadaje się do ponownego wykorzystania podejmuje 

obsługa PSZOK. Gdy rzecz nie znajdzie nabywcy przez okres trzech miesięcy jest przekazana do 

PSZOK jako odpad. 

§4 

1. Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem i na własny koszt. 

2. Dopuszcza się dostarczenie na PSZOK jednym transportem kilku rodzajów odpadów, pod 

warunkiem, iż odpady zostaną w transporcie zabezpieczone przed zmieszaniem i będą 

przygotowane do szybkiego i sprawnego rozładunku. 

3. Odpady wymagające opakowania winny znajdować się w szczelnych (niecieknących, 

nieuszkodzonych) pojemnikach oraz być opatrzone informacją (etykietką) umożliwiającą 

identyfikację odpadów. 

4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe dostarczone do PSZOK należy opróżnić z zawartości oraz 

innych odpadów. 

5. Opony dostarczone do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, motorowerów, wózków, 

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

wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. 

6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być przekazywany kompletny (w całości). 

7. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczyć z wyłączeniem papy, azbestu, wełny 

mineralnej. 

§5 

1. Pracownicy obsługi PSZOK mają obowiązek: 

a. uzyskania od osoby przekazującej odpady adresu nieruchomości, na której odpady zostały 

wytworzone w celu zweryfikowania możliwości bezpłatnego przekazania odpadów w oparciu 

o złożoną deklarację; 

b. sprawdzenia zgodności odpadów z wykazem odpadów wymienionych w § 3; 

2. Pracownicy obsługi PSZOK mają prawo odmowy przyjęcia odpadów: 

a) każdorazowo, jeżeli odpady nie spełniają wymogów niniejszego Regulaminu; 

b) każdorazowo jeśli mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi; 

c) jeżeli stwierdzą, że dostarczone odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej 

i nie powstały w wyniku przebywania na nieruchomości ludzi: 

- ilość dostarczonych odpadów przekracza możliwości wytworzenia przez 

gospodarstwo domowe, 

- odpady wskazują źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe                                 

(np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne). 

 

 

 

 

 

 

 


