
 

 Załącznik  
do uchwały Nr 76/XII/2017  

Rady Miejskiej w Suchedniowie  z dnia 28 grudnia 2017r.  

Gmina Suchedniów 

 ul. Fabryczna 5  

                                                                                                            26-130 Suchedniów     

                        

REGULAMIN  

GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH  

1. GPSZOK przyjmuje wyłącznie selektywnie zebrane odpady komunalne, tj. odpady 

wytworzone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Suchedniów.  

2. GPSZOK jest czynny we wtorek i sobotę  w godzinach  10.00-14.00.  

3. GPSZOK przyjmuje odpady komunalne dostarczone samodzielnie przez mieszkańców.  

4. GPSZOK nie przyjmuje odpadów wytworzonych w związku ze świadczeniem usług przez 

przedsiębiorców oraz odpadów z prowadzonej działalności gospodarczej.  

5. W GPSZOK przyjmowane są wyłącznie:   

a) przeterminowane leki i chemikalia;  

b) opakowania z papieru i tektury,  

c) opakowania ze szkła,  

d) opakowania z tworzyw sztucznych,  

e) popiół,  

f) zużyte opony,  

g) zużyte baterie i akumulatory,  

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

i) meble i inne odpady wielkogabarytowe,  

j) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji.  

6. Odpady dostarczone do GPSZOK powinny być:  

a) prawidłowo posegregowane,  

b) właściwie zabezpieczone jeżeli jest to wymagane,  

c) wolne od zanieczyszczeń.   

7. Odpady są przyjmowane przez pracownika GPSZOK zgodnie z katalogiem odpadów.  



 

8. Pracownik GPSZOK weryfikuje dostarczone odpady uwzględniając kryterium selektywnej 

zbiórki, o której mowa w pkt. 4 oraz kryterium jakościowego i ilościowego odpadów 

komunalnych powstających w gospodarstwie domowym.   

9. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne od mieszkańców 

nieruchomości zamieszkałych, będą przyjmowane do punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych odpłatnie, wg stawek prowadzącego PSZOK i zaakceptowanych przez 

zlecającego prowadzenie PSZOK.  

10. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) 

i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) 

umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.  

11. Pracownik GPSZOK odmawia przyjęcia odpadów niespełniających wymogów powyższych 

punktów, w szczególności:  

a) odpadów zebranych nieselektywnie,  

b) odpadów niebędących odpadami komunalnymi, tj. pochodzącymi od podmiotów 

świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia 

zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji lub napraw, c) odpadów 

z prowadzonej działalności gospodarczej.  

12. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, dostarczający jest zobowiązany do ich 

natychmiastowego zabrania.  

13. Warunkiem przyjęcia odpadów jest okazanie przez osobę dostarczającą odpady dokumentu 

potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie gminy Suchedniów np. dowód osobisty, 

potwierdzenie dokonania wpłaty za odbiór odpadów komunalnych.  

  

  


