
§ 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Skrzyszów, zwany dalej PSZOK, 
zlokalizowany jest na działce nr 2264/6 w Pogórskiej Woli.

§ 2. 1. Właścicielem PSZOK jest Gmina Skrzyszów.
2. Gmina Skrzyszów zleca prowadzenie PSZOK firmie, która wygra przetarg na odbiór, transport i zagospodaro-
wanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Skrzyszów.

§ 3. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest w dniach: wtorek od godz. 1400 do 
godz. 1800 oraz sobota od godz. 800 — do godz. 12 00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
Właściciel lub prowadzący PSZOK może wyznaczyć dodatkowe dni otwarcia
lub wydłużyć godziny jego otwarcia.
W uzasadnionych sytuacjach Właściciel lub Prowadzący w uzgodnieniu z Właścicielem PSZOK może skrócić go-
dziny jego otwarcia lub zamknąć go w określonym dniu.

§ 4. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik w PSZOK.

§ 5. Odpady komunalne przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie od mieszkańców Gminy Skrzyszów
z nieruchomości zamieszkałych.

§ 6. Do PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów komunalnych z terenu Gminy Skrzyszów:

– odpady selektywnie zebrane (papier, szkło, tworzywa sztuczne opakowania wielomateriałowe, metal),
– odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
– odpady zielone,
– przeterminowane leki,
– chemikalia,
– zużyte baterie i akumulatory,
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– meble i inne odpady wielkogabarytowe,
– zużyte opony,
– popiół,
– odpady budowlane i rozbiórkowe.

§ 7. Do PSZOK nie są przyjmowane odpady komunalne, które:
mogą pochodzić z działalności gospodarczej lub jej likwidacji w ilości przekraczającej 
możliwości wyprodukowania przez gospodarstwo domowe i odpady wskazujące źródło pochodzenia inne niż 
gospodarstwo domowe (chemikalia nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne),

§ 8. Obsługa PSZOK ma prawo weryfikacji adresu zamieszkania osoby
dostarczającej odpady komunalne do PSZOK.

§ 9. Zasady bezpieczeństwa na PSZOK
– Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK,
a w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się na terenie PSZOK.
– Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeżeli byłoby to sprzeczne z obowiązującymi przepisami 
prawa, zapisami niniejszego regulaminu lub mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
– Osoba dostarczająca odpady, na żądanie obsługi PSZOK zobowiązana jest otworzyć opakowanie odpadów w 
celu weryfikacji jego zawartości.
– W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest do ich natychmia-
stowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
– Prace związane z rozładunkiem odpadów komunalnych dostarczanych do PSZOK wykonuje ich dostawca.
– Na terenie PSZOK obowiązuje zakaz palenia papierosów oraz używania źródeł otwartego ognia.

§ 10. Na terenie PSZOK w zależności od rodzajów odpadów komunalnych, gromadzone są selektywnie w pojem-
nikach, kontenerach, boksach i itp., w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska.

§ 11. Zebrane w PSZOK odpady komunalne zagospodarowuje Prowadzący PSZOK wybrany w drodze przetargu 
na odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Skrzyszów.

§ 12. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.

§ 13. Wszelkich informacji o pracy PSZOK udziela na miejscu pracownik w PSZOK w czasie jego otwarcia lub 
pracownicy Urzędu Gminy Skrzyszów w jego siedzibie w godzinach pracy Urzędu
lub pod numerem telefonu 14 688 70 14

§  14. Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest na stronie internetowej
Gminy Skrzyszów http: / /skrzyszow.pl
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