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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 84/2019 

Wójta Gminy Malechowo 

z dnia 12 sierpnia 2019 r. 

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W NIEMICY 

§ 1.  Zasady ogólne 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych  na terenie Gminy Malechowo  zlokalizowanego w miejscowości  Niemica gm. 

Malechowo (działka numer 256/9), zwanego w dalszej części Regulaminem PSZOK. 

2. Prowadzącym PSZOK jest Gmina Malechowo, Malechowo 22A, 76-142 Malechowo 

3. PSZOK przyjmuje odpady w czwartki od godz. 13.00 do godz. 17.00, oraz w każdą pierwszą 

sobotę miesiąca  w godz. od 8.00 do 12.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

4. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego przeznaczonych, 

oznakowanych pojemnikach  bądź wyznaczonych miejscach, w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi 

i środowiska. 

§ 2. Ustalenia szczegółowe 

1. PSZOK przyjmuje selektywnie zebrane odpady komunalne, opakowaniowe i budowlane  

pochodzące z nieruchomości zamieszkałych, wyłącznie z gospodarstw domowych  z  terenu Gminy 

Malechowo. 

2. Do PSZOK nieodpłatnie przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny tj. 

1) przeterminowane leki i chemikalia, 

2) zużyte baterie i akumulatory, 

3) odpady niebezpieczne np.: resztki farb, lakierów, rozpuszczalniki, środki czyszczące, zbiorniki po 

aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, lampy 

fluorescencyjne, świetlówki, termometry, zużyte kartridże i tonery, 

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

6) odpady ulegające biodegradacji, 

7) zużyte opony samochodowe dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony  - ilość 

nieodpłatnie przyjmowanych zużytych opon od właścicieli nieruchomości jest limitowana i wynosi  

4 sztuki  opon w ciągu jednego roku od właściciela nieruchomości, 

8) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne pochodzące z samodzielnych 

remontów  – ilość nieodpłatnie przyjmowanych odpadów jest limitowana i wynosi 0,5 tony od 

właściciela nieruchomości na rok, 

9) opakowania z tworzyw sztucznych, 

10) opakowania z metali, 

11) opakowania wielomateriałowe, 

12) opakowania szklane oraz szkło, 

13) opakowania z papieru i tektury oraz papier i tektura, 
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14) metal, 

15) plastik. 

3. W PSZOK nie są  przyjmowane następujące rodzaje odpadów : 

- zmieszane odpady komunalne, 

- odpady zawierające azbest, 

- odpady z działalności gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie 

gospodarowania odpadami. 

4. Dostarczenie odpadów wytworzonych na terenie nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy 

Malechowo wymaga złożenia pisemnego oświadczenia w ewidencji prowadzonej przez pracownika 

PSZOK – podania adresu nieruchomości, na której odpady zostały wytworzone, przedstawienia 

dokumentu tożsamości oraz złożenia podpisu. 

5. Bezpłatne odbieranie odpadów w PSZOK odbywa się w ramach wnoszonej przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po okazaniu 

dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie Gminy Malechowo lub dokumentu 

potwierdzającego uiszczenie na rzecz Gminy Malechowo opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za bieżący okres rozliczeniowy. 

6. Przyjęcia odpadów dokonuje pracownik obsługi PSZOK po sprawdzeniu zgodności 

dostarczonych odpadów z wykazem przyjmowanych odpadów. 

7. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy Gminy Malechowo zapewniają we własnym zakresie 

i na własny koszt. 

8. Przywiezione odpady powinny być w takiej formie i ilości, która umożliwia swobodne 

przeniesienie go przez mieszkańca do kontenera lub miejsc znajdujących się na terenie PSZOK bez 

konieczności użycia specjalistycznego sprzętu. 

9. Do PSZOK przyjmowane są: 

a) nieodpłatnie, odpady wymienione w załączniku nr 1 do Regulaminu przekazane przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Malechowo, 

10. Odpady przy przyjęciu są sprawdzane przez pracownika PSZOK oraz ważone na legalizowanej 

wadze. 

11. Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny 

z Regulaminem oraz niewymienionych w Regulaminie. 

12. Odpady płynne lub odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych 

pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu. 

13. Odpady zielone tj. trawa, liście, ścinki gałęzi i żywopłotów przyjmowane są w stanie 

umożliwiających ich dalsze transportowanie do RZOO Sianów, tj. nie będące w stanie rozkładu, zgniłe 

czy sfermentowane. 

14. Odpady pozostałe, z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów 

wielkogabarytowych, opon oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych należy dostarczyć do PSZOK 

w opakowaniach zbiorczych np. workach foliowych. 

15. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może być dostarczony luzem. 

16. Odpady wielkogabarytowe (meble, skrzynie, wózki itp.) dostarczone do PSZOK muszą być 

opróżnione z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów. 
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17. Opony dostarczone do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów 

i motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – ilość nieodpłatnie 

przyjmowanych opon od właścicieli nieruchomości jest limitowana i wynosi 4 sztuki od nieruchomości 

na rok, za którą uiszczona została opłata w ciągu roku. 

18. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczać selektywnie z podziałem na kategorie 

wskazane w załączniku do Regulaminu. Ilość przyjmowanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

od właścicieli nieruchomości jest limitowana i wynosi 0,5 tony od nieruchomości na rok, za którą 

uiszczona została opłata w ciągu roku. 

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

1) stwierdzenia przez pracownika PSZOK, iż dostarczone odpady  nie znajdują się w wykazie 

odpadów przyjmowanych; 

2) stwierdzenia zanieczyszczeń dostarczonej frakcji odpadów; 

3) pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe; 

4) nieprawidłowego zabezpieczenia (w uszkodzonych, nieszczelnych opakowaniach, 

zanieczyszczone); 

5) dostarczenia w sposób nieselektywny; 

6) pochodzenia od podmiotów świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, 

czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji  lub napraw; 

7) czyszczenia działek niezamieszkałych, w stosunku do których nie zostały złożone deklaracje 

w Gminie Malechowo i wniesione opłaty. 

20. Pracownik obsługujący PSZOK zobowiązany jest prowadzić ewidencję przyjmowanych 

odpadów oraz adresów nieruchomości, na których powstały odpady dostarczone do PSZOK. 

§ 3. Przepisy porządkowe 

1. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednich 

kontenerach lub wyznaczonych miejscach pod nadzorem pracownika obsługującego PSZOK. 

2. Na terenie PSZOK osoby niepełnoletnie mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej. 

3. 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. 

4. W jednym czasie na terenie PSZOK może przebywać jeden klient; pozostali klienci winni 

oczekiwać na przekazanie odpadów poza terenem PSZOK. 

§ 4. Postanowienia końcowe. 

1. Wszelkich informacji o pracy PSZOK można uzyskać: 

a) na miejscu u pracownika obsługi PSZOK, 

b) pod numerem telefonu Urzędu Gminy w Malechowie: 94 31 40 576, 

c) na stronie internetowej :  www.malechowo.pl.
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Załącznik Nr 1.1 do   Zarządzenia Nr 84/2019  

Wójta Gminy Malechowo  

z dnia 12 sierpnia 2019r.     

Wykaz odpadów przyjmowanych nieodpłatnie w PSZOK  

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 04 Opakowania z metali  

4. 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe  

 

5. 15 01 07 Opakowania ze szkła  

 

6. 16 01 03 Zużyte opony  

7. 17 02 03 Tworzywa sztuczne  

8. 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i 

akumulatorami wymienionymi w 

160601,160602 lub 160603 oraz 

niesortowane baterie i akumulatory 

zawierające te baterie 

 

 

9. 20 01 01 Papier i tektura  

 

 

10. 20 01 02 Szkło  

11. 20 01 23* Urządzenia zawierające freony  
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12. 20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 

lepiszcze i żywice zawierające substancje 

niebezpieczne 

 

13. 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31  

14. 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione 

w 20 01 33 

 

15. 20 01 35*  Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 

21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne 

składniki 

 

16. 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 

21, 20 01 23 i 20 01 35 

 

17. 20 01 39 Tworzywa sztuczne  

18. 20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione 

w 20 01 19 

 

19. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji  

20. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe  

21. 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w 

innych podgrupach 

 

22. 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów 

 

23. 17 01 02 Gruz ceglany   

24. 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia 

 

25. 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i  elementów wyposażenia 

inne niż wymienione w 17 01 06 

 

26. 17 02 02 Szkło (odpady budowlane)  

27. 17 03 80 Odpadowa papa  

28. 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 

17 06 01 i 17 06 03 

 

29. 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 

17 09 02 i 17 09 03 

 

 

 


