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Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych w Warcie, ul. Garncarska 18 

 

1.  Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  zwany dalej PSZOK, czynny   

jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 17:00, oraz w soboty w godzinach 

9:00-15:00 z wyłączeniem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy. 

2. W PSZOK przyjmowane są odpady od mieszkańców z terenu Gminy Warta.  

3. Pracownicy obsługi PSZOK są uprawnieni do weryfikacji osoby dostarczającej odpady 

poprzez udokumentowanie miejsce zamieszkania osoby dostarczającej. Brak 

udokumentowania miejsca zamieszkania stanowi podstawę do odmowy przyjęcia 

odpadów.  

4. Obsługa PSZOK prowadzi ewidencję dostarczanych odpadów z uwzględnieniem: 

a) danych dostarczającego odpady, 

b) miejsca pochodzenia odpadów (adres), 

c) ilości poszczególnych frakcji odpadów.  

5. Do PSZOK nie są przyjmowane odpady, które zawierają azbest.  

6.  Pracownik obsługi PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu niesegregowanego 

(zmieszanego), niezgodnego z listą przyjmowanych odpadów lub jeśli byłoby to 

sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi bądź 

środowisku naturalnemu.  

7.  Do PSZOK przyjmowane są odpady pochodzące z gospodarstw domowych;  

w przypadku, gdy mieszkaniec dostarczy duże ilości jednego rodzaju odpadów i 

zaistnieje podejrzenie, że pochodzą one z przemysłu, handlu, działalności gospodarczej 

itp., pracownik obsługi PSZOK może odmówić przyjęcia tych odpadów. 

8.  Dostarczający odpady ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscu,  

w sposób wskazany przez znaki informacyjne oraz pracownika PSZOK. 
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9.  Dostarczający odpady do PSZOK mogą poruszać się tylko po wyznaczonej części terenu, 

zgodnie z oznakowaniem. 

10. Osoby dostarczające odpady są zobowiązane bezwzględnie do przestrzegania poleceń  

i wskazówek pracowników obsługujących PSZOK. 

11. Na terenie PSZOK obowiązuje : 

a) strefa wolna od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji 

uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego, 

b) strefa ruchu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o 

ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 110), 

c) obowiązek przestrzegania zasad BHP i PPOŻ.  

12. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie prowadzi ewidencję 

odpadów zgodnie z wymogami ustawy o odpadach. 

13. W PSZOK prowadzony jest rejestr osób dostarczających odpady oraz ewidencja 

zbieranych i przekazywanych odpadów, który jest weryfikowany z bazą danych Urzędu 

Miejskiego.  

14. Osoby fizyczne dostarczając odpady do PSZOK, na podstawie ustawy o ochronie danych 

osobowych wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych (zakres: imię, 

nazwisko, PESEL, dane adresowe, NIP (dot. Firm, wspólnot i spółdzielni), nr 

rejestracyjny pojazdu, adres nieruchomości z której pochodzą odpady) przez 

administratora danych, którym jest Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Warcie.  

15. Dane będą przetwarzane wyłącznie dla realizacji celów systemu zbiórki odpadów 

problemowych od mieszkańców i mogą być udostępnione innym podmiotom wyłącznie 

w celu potwierdzenia miejsca zamieszkania osób przywożących odpady do punktu oraz 

pochodzenia dostarczonych odpadów. Dane przekazywane są na czas realizacji zbiórki 

odpadów. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości bezpłatnego przekazania odpadów. Każda osoba 

ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawienia.  
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16. Rodzaje odpadów, które bezpośrednio mogą dostarczać mieszkańcy do PSZOK zawiera 
poniższa tabela: 

Lp. Rodzaj odpadu Opis 

1 Opakowania z papieru i 
tektury 

Papier gazetowy, książki, kartony, papier opakowaniowy, 
pudełka itp. 

2 Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

 

Butelki po napojach typu pet - wszystkie kolory. Opakowania 
m. in. po chemii gospodarczej (po szamponach, płynach do 
zmywania itp.) i inne elementy z tworzyw sztucznych z 
materiałów przydatnych do recyklingu 

3 Tworzywa sztuczne Opakowania ze styropianu, styropian bez zanieczyszczeń 

4 Opakowania z drewna Skrzynki, opakowania po produktach roślinnych itp. 

5 Złom metali żelaznych i 
nieżelaznych 

 

Złom metali żelaznych, puszki po konserwach, nakrętki od 
słoików, puszki aluminiowe po napojach oraz inne 
opakowania aluminiowe, złom metali nieżelaznych itp. 

6 Opakowania 
wielomateriałowe 

Opakowania wielomateriałowe po napojach, sokach, mleku 
itp.(tetrapack) 

7 Opakowania ze szkła Opakowania szklane takie jak słoiki, butelki itp.  

8 Odzież i tekstylia Zużyta odzież, opakowania z tekstyliów  

9 Zużyte opony Opony z  samochodów i maszyn rolniczych o maksymalnych 
wymiarach 650mmx350mm, w ilości 8 sztuk/rok/posesja. 

10 Gruz budowlany Gruz ceglany, gruz betonowy, kafelki, ceramika budowlana, 
terakota, gres, w ilości 3m3/rok/posesja. 

11 Zmieszane odpady 
budowlane 

Odpady budowlane i remontowe zanieczyszczone 
materiałami izolacyjnymi - w ilości 2m3/rok/posesja. 

12 Drewno Stolarka budowlana 

13 Szkło Szkło okienne 

14 Tworzywa sztuczne Poremontowe i budowlane tworzywa sztuczne 
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15 Magnetyczne i optyczne 
nośniki informacji 

Płyty CD, DVD, kasety magnetofonowe i VHS itp. 

16 Zużyty Sprzęt Elektryczny i 
Elektroniczny 

Kompletny, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny taki jak 
radia, telewizory, komputery, lodówki itp. 

17 Baterie małogabarytowe Baterie i akumulatory małogabarytowe powszechnie 
stosowane w artykułach gospodarstwa domowego (zabawki, 
piloty, latarki, zegarki, telefony  itp.)  

18 Odpady niebezpieczne Środki ochrony roślin i opakowania po nich, Rozpuszczalniki, 
Kwasy, Alkalia, Odczynniki fotograficzne, Świetlówki, 
Termometry, Oleje i tłuszcze jadalne, Oleje silnikowe i 
hydrauliczne oraz  opakowania po nich, Farby, Tusze, 
Lepiszcze, Detergenty, Drewno zawierające substancje 
niebezpieczne 

19 Leki i opakowania po 
lekach 

Przeterminowane lekarstwa, 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 

20 Odpady ulegające 
biodegradacji 

Gałęzie, liście, trawa, drewno 

21 Gleba i ziemia w tym 
kamienie 

Gleba i ziemia bez zanieczyszczeń 

22 Odpady wielkogabarytowe  Meble ( m.in.: szafy, stoły, krzesła, sofy, komody, wersalki, 
tapczany), dywany, wykładziny, wózki dziecięce, materaca, 
kabiny prysznicowe, wanny, umywalki, muszle toaletowe, 
rowery, zabawki, ramy okienne (bez szyb), w ilości nie 
przekraczającej 6m3/rok/posesja.  

23 Żużle i popioły Żużle i popioły paleniskowe z gospodarstw domowych 
(przyjmowane w okresie od października do kwietnia)  

24 Pokrycie dachowe  Papa – po każdorazowym uzgodnieniu z upoważnionym 
pracownikiem Urzędu Miejskiego w Warcie   


