
REGULAMIN 
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY CHMIELNO 
 
 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych zwanego w dalszej części Regulaminem PSZOK zlokalizowanego w Kożyczkowie 
1a. 

2. PSZOK znajdujący się przy oczyszczalni ścieków w Kożyczkowie czynny będzie w okresie: 
 styczeń - kwiecień w każdą sobotę od godz. 800 do 1400 
maj - wrzesień w każdą sobotę od godz. 800 do 1600 

październik - grudzień w każdą sobotę od godz. 800 do 1400 

3. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady selektywnie zbierane takie jak: papier, metale, 
szkło, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, farby, tusze drukarskie, 
chemikalia, środki ochrony roślin, odpady tekstyliów i odzieży, zużyte oleje i tłuszcze jadalne, 
przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, lampy fluorescencyjne, świetlówki, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
przepracowane oleje silnikowe, popioły, bioodpad, opony w ilości 8 szt. na 
nieruchomość/rocznie, odpady budowlano-rozbiórkowe oraz gruz w ilości nie większej niż 3m3, 
odpady papy w ilości do 0,5m3, odpady waty szklanej i wełny mineralnej w ilości do 1m3 na 
nieruchomość/rocznie. 

4. W PSZOK nie będą przyjmowane odpady zawierające azbest, smołę, części samochodowe (np.: 
szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii), opony z samochodów ciężarowych i maszyn 
rolniczych oraz odpady komunalne zmieszane. 

5. Właściciele nieruchomości zamieszkałych uprawnieni do korzystania z usług PSZOK są 
zobowiązani do okazania karty PSZOK uprawniającej do korzystania z usług PSZOK, otrzymanej 
w Urzędzie Gminy Chmielno z chwilą zgłoszenia nieruchomości do opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

6. Każdorazowe przyjęcie odpadów w PSZOK zostanie zarejestrowane w systemie elektronicznym 
zawierającym imię, nazwisko, adres, datę przyjęcia odpadu oraz jego rodzaj. 

7. Do rozładunku dostarczonych odpadów zobowiązany jest ich dostawca. 
8. Pracownik PSZOK w Kożyczkowie ma prawo odmówić przyjęcia odpadów w przypadku jeżeli:  

- mieszkaniec nie posiada karty PSZOK  
- nie poda swojego imienia i nazwiska oraz miejsca pochodzenia odpadów,  
- stwierdzi, że odpady mogą pochodzić z nieruchomości niezamieszkałej w tym z domku 
letniskowego, działalności gospodarczej lub jej likwidacji, (np. chemikalia nietypowe dla prac 
domowych, odpady poprodukcyjne, urządzenia przemysłowe itp.),  
- stwierdzi, że odpady mogą być z nieruchomości położonej na terenie innej gminy. 

9. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK odpadów, pracownik PSZOK 
sporządza stosowną notatkę wraz z uzasadnieniem i dokumentacją fotograficzną. 

10.  Na terenie PSZOK zabrania się przebywania osób niepełnoletnich bez opieki osoby dorosłej. 
11. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do: 

a) podporządkowania się zaleceniom obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca oraz 
sposobu zdeponowania dostarczonych odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie 
PSZOK, 

b) zachowania wymogów przepisów BHP i p.poż., nie używania otwartego ognia, nie palenia 
papierosów. 

12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. 


