
  Załącznik  

  do uchwały nr XXXV/368/2021 

  Rady Miejskiej w Policach 

  z dnia 26.10.2021 r. 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH 

zlokalizowanego na terenie Gminy Police 

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady komunalne oraz inne 

odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku. 

 

I. Zasady ogólne: 

 

1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.  

2. Mieszkaniec, który dostarcza selektywnie zebrane odpady do PSZOK z prowadzonego na 

terenie Gminy Police gospodarstwa domowego zobowiązany jest do podania imienia, nazwiska, 

adresu nieruchomości z którego pochodzą odpady. Po weryfikacji rodzaju oraz ilości odpadów 

przez pracownika PSZOK, mieszkaniec jest zobowiązany do podpisania formularza 

zawierającego powyższe dane.  

3. Mieszkaniec przekazujący odpady  do PSZOK-u zobowiązany jest do samodzielnego 

umieszczenia odpadu zgodnie ze wskazówkami upoważnionego pracownika PSZOK. 
4. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z 

wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich ilości, czystości, składu, zabezpieczenia, itp. 

5. W ramach ponoszonej ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z usług 

świadczonych przez PSZOK mogą korzystać właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz 

mieszanych, dla których została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

6. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu  

i poleceń pracownika punktu. 

 

 

 

II. Ustalenia szczegółowe: 
 

1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się przy ul. Tanowskiej 

8 w Policach (teren Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej Trans-Net S.A.). 

2. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane. 

3. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami. 

4. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady komunalne posegregowane takie jak:  

a) papier,  

b) tworzywa sztuczne, 

c) opakowania wielomateriałowe, 

d) metal, 

e) szkło, 

f) bioodpady,  

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

h) wykładziny i dywany, 

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

j) zużyte kartridże i tonery, 

k) zużyte opony  

l) zużyte baterie i akumulatory, 

m) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.) i opakowania po chemikaliach, z 



wyłączeniem odpadów niebezpiecznych i opakowaniach po tych odpadach, 

n) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, wytworzone samodzielnie 

podczas drobnych prac remontowo-budowlanych,  

o) przeterminowane leki i opakowania po lekach, 

p) świetlówki i żarówki, 

q) 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, 

r) odpady niebezpieczne. 

5. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

b) części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii itp.), 

c) odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań), 

d) odpady nieoznaczone, bez możliwości ich identyfikacji, w szczególności odpady 

niebezpieczne (bez etykiet), 

e) butle gazowe i gaśnice. 

6. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów  

w przypadku: 

a) stwierdzenia przez pracownika PSZOK – u, iż odpady dostarczone nie znajdują się na 

wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych, 

b) stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach, 

c) stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych, 

d) gdy ilość dostarczonych odpadów przekracza możliwości wytworzenia przez gospodarstwo 

domowe i wskazuje, że dostarczone odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej, 

e) gdy odpady wskazują źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe (np. chemikalia 

nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne). 

7. Przyjmujący odpady pracownik PSZOK-u na żądanie dostarczającego wystawi 

potwierdzenie przyjęcia odpadu. 

8. Dla odpadów przyjmowanych w PSZOK-u wprowadza się następujące limity: 
1) zużyte opony do 12 opon rocznie na gospodarstwo domowe; 

2) odpady budowlane i rozbiórkowe – do 1000 kg rocznie na gospodarstwo domowe, w tym 

nie więcej niż: 
a) gruz – w ilości do 750 kg (jednorazowo nie więcej niż 150 kg); 

b) pozostałe odpady – w ilości do 250kg z zastrzeżeniem, że odpady takie  jak: styropian 

budowlany, wełnę mineralna, papę, pianę poliuretanową należy zbierać i oddawać  osobno w 
ilości nie większej jak 120L dla każdego z tych odpadów rocznie. 

 

III. Postanowienia końcowe: 

 

1. Skargi i wnioski przyjmowane są w Wydziale Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego  

w Policach. 

2. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest 

dostępny na stronie internetowej www.odpady.police.pl. 

 

 


