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Obowiązuje od 01.01.2021 r.  

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH   

Związku Gmin Wierzyca   

zlokalizowanego w Skórczu przy ul. Spacerowej 13   

  

1. Postanowienia ogólne  

1. Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnego 

Zbierania Odpadów  Komunalnych zwanym dalej PSZOK  

2. Prowadzącym PSZOK jest Związek Gmin Wierzyca z siedzibą w Starogardzie Gdańskim.  

  

2. Funkcjonowanie PSZOK  

1. PSZOK zlokalizowany jest w m. Skórcz przy ul. Spacerowej 13. Wjazd na teren PSZOK odbywa 

się poprzez teren należący do Zakładu Gospodarki Miejskiej w Skórczu.  

PSZOK przyjmuje odpady przez cały rok we:   

- wtorki w godzinach  od 8:00 do 16:00,  

- środy i czwartki w godzinach  od 13:00 do 17:00,  

- pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach  od 8:00 do 12:00,  

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.  

2. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów może być okresowo wstrzymane.   

3. PSZOK przyjmuje selektywnie zebrane odpady komunalne wyłącznie przez osoby 

zamieszkujące teren Związku Gmin Wierzyca z gmin: Lubichowo, Skórcz, Smętowo Graniczne, 

Miasto Skórcz.  

4. PSZOK jest oznakowany, ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.  

 

3. Zasady odbioru odpadów  

1. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne zgromadzone i dostarczone w sposób 

selektywny przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu w/w gmin, z podziałem na:  

a) papier;   

b) tworzywa sztuczne;   

c) opakowania wielomateriałowe;   

d) szkło;   

e) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone;   

f) przeterminowane leki;   

g) chemikalia;   

h) zużyte baterie i akumulatory;   

i) zużyty sprzęt elektryczne i elektroniczny;   

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe;   

k) zużyte opony;   
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l) odpady budowlane i rozbiórkowe.  

  

2. Podstawą przyjęcia odpadów jest:  

a) Weryfikacja potwierdzająca, że dostarczone odpady stanowią wyłącznie odpady komunalne 

i pochodzą z terenu Związku Gmin Wierzyca, na podstawie okazania dokumentu  

poświadczającego zamieszkanie w danym gospodarstwie domowym na terenie Związku Gmin 

Wierzyca dostarczającego odpady i/lub deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi,   

b) Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości, przyjmowane są w ramach wnoszonej do 

Związku Gmin Wierzyca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po okazaniu 

dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby dostarczającej odpady wraz z oświadczeniem, 

które składa się u pracownika PSZOK,  

c) Przyjęcia odpadów dokonuje pracownik PSZOK po sprawdzeniu zgodności dostarczonych 

odpadów z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów, zawartości, kodu i masy.   

3. Przyjęcie odpadów jest rejestrowane w systemie zawierającym dane przekazującego  oraz rodzaj, 

kod i wagę odpadów.   

4. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących)  

i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą 

identyfikację odpadu w chwili przekazania.   

5. Do PSZOK odpady mogą być dostarczane wyłącznie pieszo, samochodami osobowymi, 

samochodami osobowymi z przyczepką lub samochodami dostawczymi o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3,5 ton.  

6. PSZOK ma prawo odmówić odbioru odpadów:  

a) których rodzaj, ilość lub sposób dostarczenia wskazuje na pochodzenie z innego źródła niż 

gospodarstwo domowe lub nieruchomość letniskowa,  

b) odbiegających właściwościami od odpadów wymienionych w załączniku nr 1 do regulaminu,  

c) zanieczyszczonych innymi frakcjami odpadów w sposób uniemożliwiający kwalifikację 

odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie 

katalogu odpadów,  

d) gdy dostarczone frakcje odpadów są zmieszane,  

e) części samochodowych,  

f) nieprawidłowo zabezpieczonych oraz w opakowaniach cieknących oraz nieoznaczonych, bez 

możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiety),  

g) których przyjęcie byłoby sprzeczne z przepisami prawa lub mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu 

ludzi lub jeżeli nie spełniają one wymogów określonych w niniejszym regulaminie,  

h) zmieszanych odpadów komunalnych,   

i) odpadów budowlanych i rozbiórkowych zawierających azbest, płynnych, szlamowych itp. 

Odpady remontowo-budowlane nie zostaną przyjęte przez PSZOK, gdy będą pochodziły od  
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wykonawców robót budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zmianami).   

7. Odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne należy dostarczyć w sposób 

selektywny z podziałem na:   

a) odpady betonu i gruzu betonowego;   

b) odpady gruzu ceglanego;   

c) odpady ceramiczne i elementy wyposażenia: np. sanitarne, armatura itp.;   

d) drewno: np. ościeżnice, drzwi, ramy okienne, parkiety, boazerie itp.;   

e) szkło: np. szyby okienne, lustra, luksfery itp.;   

f) tworzywa sztuczne: np. płytki PCV, instalacje PCV, panele ścienne itp.  

  

4. Zasady udostępniania PSZOK mieszkańcom  

1. Wjazd i wejście na teren PSZOK odbywa się za wiedzą i zgodą pracownika Związku Gmin 

Wierzyca, zaś każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK potwierdzane jest na formularzu 

przyjęcia odpadów. 

2. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów 

dopuszczonych do zbierania w PSZOK, ich czystości, składu i zabezpieczenia, itp.   

3. Rozładunek przyjmowanych odpadów, umieszczenie na wadze (samochodowej lub  

magazynowej) odbywa się siłami własnymi dostarczającego.   

Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest:  

- ulokować je na wadze,  

- później umieścić  w odpowiednich pojemnikach, lub kontenerach wg wskazania 

pracownika PSZOK.  

4. Mieszkaniec, który jednym transportem  dostarcza kilka grup odpadów samodzielnie pod 

nadzorem obsługi PSZOK samodzielnie sortuje odpady umieszczając je w odpowiednio 

oznaczonych pojemnikach lub kontenerach.  

5. Dostarczający odpady na żądanie pracownika zobowiązany jest otworzyć opakowanie 

z odpadami w celu weryfikacji jego zawartości.  

6. Na terenie PSZOK  zakazuje się przebywania  osób niepełnoletnich.  

7. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:  

a) bezwzględnego przestrzegania zakazu używania otwartego ognia,  

b) przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca  

złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK,  

c)  zachowania wymogów bezpieczeństwa,  

d) zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń,  

e) stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego,  

f) ważenia i przemieszczania odpadów zgodnie z - poleceniami obsługi PSZOK.  
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5. Limity   

1. PSZOK przyjmuje odpady selektywnie oddawane określone w pkt 3 nieodpłatnie w ramach 

uiszczonej przez mieszkańców opłaty za  zagospodarowanie odpadów odprowadzanej do 

Związku Gmin Wierzyca.   

2. Opony – przyjmuje się w ilości 4 szt., nie więcej niż 50 kg w ciągu roku na gospodarstwo 

domowe.   

3. Odpady rozbiórkowe i budowlane w ilości 1000l/rok, nie więcej niż 500 kg z gospodarstwa 

domowego.   

4. Odpady wielkogabarytowe – przyjmuje się w ilości do 200 kg w roku kalendarzowym 

z gospodarstwa domowego.   

5. W przypadku dostarczenia odpadów wymienionych w ust. 2-4 w ilości większej dostarczający 

jest zobowiązany do zagospodarowania ich zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy 

o odpadach i utrzymania czystości i porządku w gminach.   

  

Zatwierdzono, 31.12.2020 r.  

  

(-) Przewodniczący Zarządu  

Marcin Nowak  
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Załącznik nr 1   

do Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  

Wykaz rodzajów odpadów przyjmowanych przez PSZOK w Skórczu  

Lp.  Kod odpadu  Rodzaj odpadu  

1  15 01 01    Opakowania z papieru i tektury   

2  15 01 02    Opakowania z tworzyw sztucznych   

3  15 01 03    Opakowania z drewna   

4  15 01 06    Zmieszane odpady opakowaniowe   

5  15 01 05    Opakowania wielomateriałowe   

6  15 01 07    Opakowania ze szkła   

7  15 01 09    Opakowania z tekstyliów   

8  

15 01 10*   

 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone    

9  16 01 03    Zużyte opony   

10  17 01 01    Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów   

11  17 01 02    Gruz ceglany   

12  17 01 03    Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia   

13  

17 01 07   

 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06   

14  17 01 80    Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.   

15  17 02 01    Drewno   

16  17 02 02    Szkło   

17  17 02 03    Tworzywa sztuczne   

18  17 03 80    Odpadowa papa   

19  17 08 02    Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01   

20  

17 09 04   

 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 

09 01, 17 09 02 i 17 09 03   

21  20 01 01    Papier i tektura   
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22  20 01 02    Szkło   

23  20 01 10    Odzież   

24  20 01 19*    Środki ochrony roślin    

25  20 01 21*    Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć   

26  20 01 23*    Urządzenia zawierające freony   

27  20 01 26*    Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25   

28  

20 01 27*   

 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje 

niebezpieczne   

29  

20 01 28   

 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione 

w 20 01 27   

30  20 01 31*    Leki cytotoksyczne i cytostatyczne   

31  20 01 32    Leki inne niż wymienione w 20 01 31   

32  

20 01 33*   

 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 

06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające 

te baterie   

33  20 01 34    Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33   

34  

20 01 35*   

 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 

i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki5)   

35  

20 01 36   

 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 

21, 20 01 23 i 20 01 35   

36  20 01 38    Drewno inne niż wymienione w 20 01 37   

37  20 01 39    Tworzywa sztuczne   

38  20 01 99    Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny   

39  20 02 01    Odpady ulegające biodegradacji   

40  20 02 03    Inne odpady nieulegające biodegradacji   

41  20 03 07    Odpady wielkogabarytowe   

42  20 03 99    Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach   

  

   


