
 

 

 

Załącznik do Uchwały nr 14/2020 

  Zarządu Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” 

z dnia 11 grudnia 2020r. 

 

REGULAMIN 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)  

w Związku Międzygminnym pod nazwą „Natura” 

 

1. Regulamin określa sposób świadczenia usług przez Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych, zlokalizowane na terenie działania Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”, zwanego 

dalej „Związkiem”. 

2. Aktualny wykaz punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie działania Związku 

wraz z godzinami otwarcia znajduje się na stronie internetowej Związku pod adresem: www.zmnatura.pl. 

3. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są odpady komunalne 

związane z nieprzemysłową działalnością człowieka, powstające w gospodarstwach domowych, 

wymienione w punkcie 4 niniejszego regulaminu, z wyłączeniem odpadów powstających w wyniku 

prowadzenia działalności gospodarczej.  

4. Odpady Komunalne zbierane w sposób selektywny, gromadzone są w Punkcie Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych, który jest uzupełnieniem łańcucha zbierania odpadów segregowanych u źródła z 

nieruchomości zamieszkałych z terenu gmin uczestników Związku. Mieszkańcy dostarczający nieodpłatnie 

odpady segregowane zobowiązani są w sposób szczegółowy składować w pojemnikach przystosowanych do 

poszczególnych rodzajów odpadów oraz zbierania ich w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska. 

Wykaz pojemników na poszczególne odpady dostępne na terenie PSZOK: 

Pojemnik na zużyte oleje, 

Pojemnik na zużyte baterie, 

Pojemnik na zużyte akumulatory, 

Pojemnik na zużyte lampy fluorescencyjne (świetlówki, żarówki energooszczędne), 

Pojemnik na rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, 

Pojemnik na leki przeterminowane, 

Pojemniki na gruz ceglany, betonowy, ceramika (płytki, terakota), 

Pojemnik na odpady wielkogabarytowe, 

Pojemnik na bioodpady (kuchenne, trawa, liście, drobne gałęzie), 

Pojemnik na opakowania szklane (białe/kolorowe), 

Pojemnik na papier, tekturę oraz odpady wielomateriałowe z papieru i tektury, 

Pojemnik na odpady z tworzyw sztucznych, 

Pojemnik na odpady z metali żelaznych/nieżelaznych, 

Pojemnik na odpady tekstylne, 

Pojemnik na odpady elektryczne, elektroniczne, 

Pojemnik na zużyte opony dot. samochodów osobowych ( poza ciągnikowe, ciężarowe). 

Pojemnik na popiół, 

Pojemnik na zużyte igły i strzykawki. 

5. PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak: 

• materiały zawierające azbest, 

• papy, 

http://www.zmnatura.pl/


 

 

• szyb samochodowych, 

• szkła zbrojonego, hartowanego i wielowarstwowego, 

• części samochodowych (tj. zderzaki, reflektory itp.), 

• styropianu budowlanego, 

• odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), 

• odpady w opakowaniach cieknących, 

• zmieszanych odpadów pobudowanych, płyty gipsowo –kartonowe, wata szklana, itp., 

• okien plastikowych. 

6. Odpady dostarczane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych muszą być 

posegregowane w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie.  

7. Obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odmówi przyjęcia odpadów 

dostarczonych w sposób uniemożliwiający ich selektywne odebranie lub niezgodnych z niniejszym 

regulaminem.  

8. Odpady dostarczane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są tylko 

i wyłącznie od osób zamieszkałych na terenie nieruchomości położonych w granicach 

administracyjnych Związku.  

9. Podstawą do przyjęcia odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest 

okazanie przez osobę je dostarczającą:  

• dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie nieruchomości położonych  

w granicach administracyjnych Związku. 

10. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu ich zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do 

zbierania w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.  

11. Przyjęcia odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dokonuje upoważniony 

pracownik, jednakże do rozładowania i samodzielnego umieszczenia odpadów we właściwych pojemnikach 

zobowiązana jest osoba dostarczająca odpady. 

12. Osoby korzystające z usług Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub przebywające 

na jego terenie zobowiązane są do:  

• przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz 

sposobu poruszania się po PSZOK,  

• stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego, 

• niepozostawiania samochodów po wjeździe na teren PSZOK z pracującym silnikiem bez nadzoru,  

• nakazuje się osobom zmotoryzowanym korzystającym z usług PSZOK do parkowania w wyznaczonych 

miejscach parkingowych. 

13. Na terenie PSZOK-u zabrania się: 

-Przyjmowania odpadów; 

• innych niż powstających w gospodarstwie domowym, 

• których nie można jednoznacznie zidentyfikować w chwili przyjęcia co do ich składu  

i charakteru, 

• zawilgoconych, w stanie rozkładu, zmieszanych z frakcją mineralną, zanieczyszczonych smarami lub 

olejami, skażonych wydzielinami i wydalinami stwarzającymi zagrożenie sanitarno–epidemiologiczne 

lub znajdujące się w stanie nieumożliwiającym ich czasowe magazynowanie na terenie PSZOK, 

• zmieszanych odpadów komunalnych, 

• odpadów biodegradowalnych pochodzenia zwierzęcego, 

• odpadów higienicznych typu pieluchy, środki higieny osobistej, 



 

 

• innych niewchodzących w zakres świadczonych usług w ramach opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

- Pozostawiania odpadów pod bramą, na obszarach przyległych do PSZOK, a także na terenie 

PSZOK-u w miejscach do tego nieprzeznaczonych. 

-Przebywania w pomieszczeniach pracowniczych, magazynach i wiatach do magazynowania odpadów 

w tym przeznaczonych dla odpadów niebezpiecznych osobom niezatrudnionym w PSZOK z 

wyjątkiem osób przebywających na terenie PSZOK za zgodą użytkownika na podstawie stosownych 

porozumień lub umów. 

- Przebierania, sortowania, wybierania zmagazynowanych odpadów. 

- Korzystania ze sprzętu mechanicznego w celu demontażu odpadów. 

- Palenia tytoniu. 

- Spalania odpadów oraz używania otwartego ognia. Zakaz palenia ognisk dotyczy również terenów 

bezpośrednio przyległych do PSZOK. 

14. Odpady zebrane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będą przekazywane 

podmiotom posiadającym zezwolenie właściwych organów, na prowadzenie działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.  

15. Prowadzący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Związku prowadzi ewidencję 

odpadów zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797) 

oraz przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).  

16. Nadzór nad Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzi Związek.  

17. Wszelkie informacje dotyczące pracy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 

Związku udzielane są w siedzibie Związku przy ulicy Plac Wolności 12 w Grójcu lub pod numerem telefonu 

48/332 21 24 . 

18. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dostępny jest na 

stronie internetowej www.zmnatura.pl. 

19. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.) oraz uchwały nr XIX/53/20 

Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą Natura z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie: 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 

r., poz. 11699). 
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