
REGULAMIN 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

w Rachaniach 
 

§ 1 

1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych w Rachaniach przy ulicy Wyzwolenia 1. 

2. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne z terenu  

Gminy Rachanie dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 

3. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie w oznakowanych kontenerach  

i pojemnikach. 

      4.   PSZOK prowadzony jest przez Gminę Rachanie , który obsługuje wszystkich  

            mieszkańców z terenu gminy Rachanie tj: 5 416 stan na dzień 31 grudnia 2018 r.) 

 

 

§ 2 

 

1. PSZOK czynny jest w pierwszy i  ostatni piątek każdego miesiąca w godz. od 8.00 do 

16.00. 

2. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK. 

3. Pracownik przyjmuje do PSZOK odpady tylko od mieszkańców gminy Rachanie 

po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy Rachanie 

lub dowodu wniesienia ostatniej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

na rzecz gminy Rachanie. 

4. Odpady dostarczone do PSZOK musza być posegregowane i nie mogą być  

zanieczyszczone innymi odpadami, w przeciwnym przypadku pracownik PSZOK 

odmówi ich przyjęcia. 

5. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest je umieścić w  

odpowiednich kontenerach.  

6. W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

- zużyte baterie i akumulatory, 

- przedterminowe leki i chemikalia, 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

- zużyte opony, 

- odpady budowlane i rozbiórkowe ( dotyczy to odpadów powstałych w wyniku  

   prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę ani 

   zgłoszenia), 

- popiół – od 1 października  do 30 kwietnia. 

      7.   Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów: 

            - odpady zawierające azbest, 

            - materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa, 

            - części samochodowe ( w tym szyby samochodowe), 

            - opony do samochodów ciężarowych i ciągników rolniczych,  

            - szkło zbrojone i hartowane, 

            - zmieszane odpady komunalne, 

            - odpady powstałe w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, 

            - odpady pochodzące od mieszkańców innych gmin. 

       8.  Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy  



            istnieje uzasadnienie podejrzenie, ze odpady nie są odpadami komunalnymi  

            powstałymi w gospodarstwach domowych lub gdy ich przyjęcie mogłoby 

            zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi. 

9. Transport odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów mieszkańcy zapewniają 

we własnym zakresie i na własny koszt. 

10. Odpady powinny być dostarczone 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. 

  

§ 3 

 

1. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego  

Regulaminu, zasad BHP i popoż oraz poleceń pracownika PSZOK. 

2. Wszelkich informacji o pracy PSZOK udziela na miejscu pracownik PSZOK lub  

pracownik Urzędu Gminy pod numerem telefonu 84 647 11 03. 

3. Pracownik PSZOK na żądanie dostarczającego odpady wystawi pisemne potwierdzenie 

         faktu przyjęcia odpadów. 

    4.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku. 

 

                                                                                W Ó J T   G M I N Y  R A C H A N I E 

 

 

                                                                                                Roman   Miedziak 


