
 

REGULAMIN  
korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Daleszycach 

 
Rozdział  1 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) prowadzonego na terenie Gminy Daleszyce. 
2. Punkt prowadzony jest przez Gminę Daleszyce. 
 

Rozdział  2 
Funkcjonowanie PSZOK 

 
§  2.  1.  PSZOK znajduje się na terenie Gminy Daleszyce przy ul. Ługi 1, 26-021 Daleszyce. 
2.  PSZOK czynny jest w dniach: 
1) w poniedziałki w godzinach 12:00-18:00, 
2) w środy w godzinach 12:00-18:00, 
3) w soboty w godzinach 10:00-16:00. 
3. PSZOK jest nieczynny w święta. 
4. PSZOK przyjmuje odpady z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których znajdują się 
domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
położonych na terenie Gminy Daleszyce. 

  
Rozdział  3 

Zasady odbioru odpadów 
 

§  3.  1.  Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane. 
2.  Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami. 
3.  Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta. 
Opakowania powinny posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone. 
4.  Przyjmujący odpady pracownik PSZOK wystawi dostarczającemu potwierdzenie przyjęcia odpadu 
na obowiązującym formularzu.  
5.  PSZOK przyjmuje odpady od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na 
których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, po uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego jego 
zamieszkanie/władanie nieruchomością (np. prawo jazdy, dowód osobisty, umowa najmu lub 
potwierdzenie dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za poprzedni lub bieżący 
kwartał) oraz ustaleniu adresu nieruchomości, z której pochodzą odpady komunalne. 
6.  PSZOK przyjmuje odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, wytworzone przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe 
lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy 
Daleszyce z przeznaczeniem do unieszkodliwienia lub odzysku. 
7.  Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK: 

a) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury, 
b) metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, 
c) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, 
d) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 
e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 



 

f) bioodpady, jeżeli nie są kompostowane, 
g) odpady niebezpieczne, 
h) przeterminowane leki i chemikalia,  
i) 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 igieł i strzykawek, 

j) zużyte baterie i akumulatory, 
k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
l) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
m) zużyte opony - w ilości max. 8 sztuk od złożonej deklaracji na danej nieruchomości (łącznie 

ze zbiórki u „źródła” i dostarczonych do PSZOK), w danym roku kalendarzowym, 
n) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne - w ilości max. 200 kg od 

złożonej deklaracji na danej nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, 
o) odpady tekstyliów i odzieży. 

8.  W PSZOK nie będą przyjmowane odpady pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej 
oraz inne odpady niewymienione w § 3 ust. 7. 
9.  Do PSZOK nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów: 

a) materiały zawierające azbest, 
b) papa, 
c) odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), 
d) odpady w opakowaniach cieknących (przeciekających), 
e) popiół, 
f) części samochodowe. 

10. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów  
w przypadku stwierdzenia: 

1) przez pracownika PSZOK, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów 
aktualnie przyjmowanych, 

2) zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach, 
3) braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych. 

11. Zebrane odpady będą przekazywane do zagospodarowania podmiotom posiadającym wymagane 
prawem zezwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Rozdział  4 

Zasady udostępniania PSZOK  

§  4.  1.  Transport odpadów do PSZOK właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie  
i na własny koszt. 
2.  Wjazd na teren PSZOK odbywa się za wiedzą i zgodą pracownika PSZOK, zaś każdorazowe 
przyjęcie odpadów do PSZOK potwierdzane jest na formularzu przyjęcia odpadów. 
3.  Formularz zawiera datę przyjęcia odpadu, rodzaj, kod, wagę odpadu, dane zdającego odpady: imię  
i nazwisko, adres zamieszkania (zgodny z adresem znajdującym się na dokumencie potwierdzającym 
miejsce zamieszkania i tożsamość dostarczającego odpady lub oświadczeniu). 
4.  Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów  
z wykazem przyjmowanych odpadów. 
5.  Do rozładunku dostarczonych odpadów zobowiązany jest ich dostawca. 
6.  Odpady powinny być przywiezione w takiej formie i ilości, aby możliwe było swobodne 
przeniesienie do pojemników lub pomieszczeń do tego celu przystosowanych znajdujących się na 
terenie PSZOK przez dostarczającego odpady bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu. 



 

7.  Odpady pozostawione w PSZOK będą magazynowane w odpowiednich pojemnikach, kontenerach 
lub pomieszczeniach, zgodnie ze wskazaniem pracownika PSZOK i obowiązującym prawem. 
8.  Obsługujący PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, w przypadku braku możliwości 
potwierdzenia oraz pochodzenia odpadów zgodnie z § 3 ust. 5 i 6. 
9.  W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK odpadów, pracownik PSZOK 
sporządza stosowną notatkę wraz z uzasadnieniem i dokumentacją fotograficzną lub video. 
 

Rozdział  5 
Ilości przyj ętych odpadów od właścicieli nieruchomości 

§  5.  1. PSZOK przyjmuje odpady selektywnie oddawane określone w § 3 ust. 7 nieodpłatnie  
w ramach uiszczonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których 
znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzanej do Gminy 
Daleszyce. 
2. Odpady rozbiórkowe i budowlane, o których mowa w § 3 ust. 7 lit. n, są przyjmowane nieodpłatnie  
w ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi odprowadzanej do Gminy Daleszyce w ilości nie większej niż 200 kg od złożonej 
deklaracji na danej nieruchomości, w danym roku kalendarzowym. 
3.  Zużyte opony, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 lit. m, są przyjmowane nieodpłatnie w ramach uiszczonej 
przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzanej 
do Gminy Daleszyce w ilości nieprzekraczającej 8 sztuk od złożonej deklaracji na danej 
nieruchomości (łącznie ze zbiórki u „źródła” i dostarczonych do PSZOK), w danym roku 
kalendarzowym.  
4. Pozostałe odpady wymienione w § 3 ust. 7 - w każdej ilości. 
5. W przypadku dostarczenia odpadów w formie zmieszanej lub umieszczania odpadów  
w pojemnikach do nich nieprzeznaczonych, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do ich 
posortowania w PSZOK. 

Rozdział 6 
Zasady zgłaszania uwag przez właścicieli nieruchomości 

§ 6. 1. Zgłoszenia przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług 
przez osobę obsługującą punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych dokonywane są  
w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach: 
a) telefonicznie: 41 317 16 94 wew. 104, 
b) pod adresem e-mail: gmina@daleszyce.pl, 
c) pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce, 
d) osobiście. 
2. Wszelkie informacje o pracy Punktu udziela pracownik PSZOK na miejscu oraz Urząd Miasta  
i Gminy w Daleszycach ul. Sienkiewicza 11, tel. 41 317 16 94 wew. 104. 
3. Regulamin korzystania z PSZOK jest dostępny na stronie internetowej www.daleszyce.pl. 


