
Regulamin 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zgierzu 

1. Niniejszy dokument zwany dalej „Regulaminem" określa zasady funkcjonowania 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdującego się 

w Zgierzu przy ul. Barlickiego 3a w zakresie przyjmowania i zagospodarowania 

selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Zgierz. 

2. PSZOK obsługiwany jest przez RS II Sp. z o. o. w Zgierzu. 

3. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 6.00 do 15.00 oraz soboty w godzinach od 6.00 do 13.00 

(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 

1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK przyjmuje wyłącznie 
odpady komunalne segregowane u źródła, tj. zebrane selektywnie w miejscu 

wytworzenia, z przeznaczeniem do unieszkodliwienia lub odzysku. 
2. W zamian za ponoszoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w PSZOK 

przyjmowane są odpady wyłącznie od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych, 
położonych na terenie Gminy Miasto Zgierz, na które została złożona deklaracja na 

odbiór odpadów (nie zerowa), pochodzące z tych nieruchomości. 
3. Odpady należy dostarczyć własnym transportem. 
4. Obsługa PSZOK dokonując odbioru odpadów ma obowiązek sprawdzić, czy odpady 

oddawane są do punktu przez osoby, o których mowa w § 2 ust. 2. 
5. W celu weryfikacji pochodzenia odpadów mieszkaniec objęty Gminnym Systemem 

Gospodarowania Odpadami może być poproszony o dokument potwierdzający 
zamieszkanie na terenie Gminy Miasto Zgierz lub ostatni dowód wpłaty dokonanej na 
konto Gminy Miasto Zgierz za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

6. W przypadku, gdy obsługa PSZOK stwierdzi, że odpady przywiezione do punktu są 
oddawane przez inne osoby niż te, o których mowa w § 2 ust. 2 obsługa może 

odmówić ich przyjęcia. 
7. Przyjęcie odpadów następuje po ich sprawdzeniu pod względem zgodności z 

wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, czystości, składu, zabezpieczenia oraz 

ilości. 

§ 1  



§3 
W PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne, powstające na 

nieruchomościach zamieszkałych, wymienione w załączniku w każdej ilości z wyłączeniem: 
1) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które będą przyjmowane w ilości do 200 kg, 
z wyjątkiem odpadów w postaci styropianu i wełny mineralnej, które będą przyjmowane 
w ilości do 2 worków o pojemności 1201, 
2) zużytych opon, które będą przyjmowane w ilości do 4 sztuk 

- na każdego mieszańca nieruchomości lub lokalu, uwzględnionego w deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w ciągu roku. 

§4 

W PSZOK mogą być przyjmowane odpłatnie zgodnie z cennikiem RS 11 Sp. z o.o. 
określonym w PSZOK odpady budowlane i rozbiórkowe, styropian i wełna mineralna, zużyte 
opony, dostarczone w ilości przekraczającej ilości określone w §3. 

§5 

1. W PSZOK nie będą przyjmowane: 

• zmieszane odpady komunalne, 

• odpady segregowane zanieczyszczone innymi odpadami, 

• odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła 
niż wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałej przez jej mieszkańców, 

• odpady w opakowaniach cieknących, 

• odpady będące zagrożeniem bezpośrednim dla życia, zdrowia lub środowiska, 

• materiały zawierające azbest, 

• odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach 
producenta, 

• opakowania po materiałach niebezpiecznych muszą posiadać etykiety i nie powinny 
być uszkodzone. 

2. W PSZOK mogą być przyjmowane odpłatnie odpady z nieruchomości 
niezamieszkałych lub pochodzące z działalności gospodarczej, zgodnie z cennikiem RS II 
Sp. z o.o. określonym w PSZOK. 



§6 

1. Obsługa PSZOK zobowiązana jest zapewnić profesjonalną obsługę właścicielom 

nieruchomości dostarczającym odpady do PSZOK oraz prowadzić ewidencje: rodzaju 
odebranych odpadów, ilości przyjmowanych odpadów, adresów nieruchomości, na 

których powstały odpady dostarczone do PSZOK. 
2. Odebrane i magazynowane w PSZOK odpady powinny być gromadzone selektywnie 

w oznakowanych pojemnikach i kontenerach. 

3. Pojemniki i kontener}' znajdujące się w PSZOK należy utrzymywać w odpowiednim 

stanie technicznym oraz higieniczno-sanitarnym. 

§7 

1. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu 

i poleceń obsługi PSZOK. 

2. Na terenie PSZOK dzieci mogą przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych. 

3. Pracownik obsługujący PSZOK w razie potrzeby udzieli pomocy przy rozładunku 

odpadów dostarczonych do PSZOK. 

4. Obsługa PSZOK wydaje worki do selektywnego zbierania odpadów dla mieszkańców 

Gminy Miasto Zgierz w ilości 1 sztuki na każdego mieszkańca nieruchomości 

uwzględnionego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w ciągu danego miesiąca (dotyczy mieszkańców nieruchomości 

zamieszkałych, z których odpady segregowane odbierane są w workach). 

5. Obsługa PSZOK wydaje pierwszy komplet 4 sztuk worków do selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych w przypadku złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi lub przy złożeniu nowej deklaracji ze zmianą 

sposobu gromadzenia odpadów komunalnych. 

6. W przypadku dostarczenia do PSZOK selektywnie zebranych odpadów z papieru, szkła, 

tworzyw sztucznych i bioodpadów w workach, obsługa PSZOK może wydać taką samą 

ilość worków do segregacji jaką mieszkaniec dostarczył do PSZOK. 

§8 
1. Niewłaściwe świadczenie usługi przez prowadzącego PSZOK mieszkańcy mogą 

zgłaszać: 

a) telefonicznie pod numerem 42 716 28 54, 



2. 

3. 

4. 

b) w formie pisemnej na adres Urząd Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 

Zgierz, z podaniem imienia, nazwiska i numeru telefonu osoby zgłaszającej oraz adresu 

nieruchomości, której zgłoszenie dotyczy, 

c) za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: e- urzad@umz.zgierz.pl z podaniem 

imienia, nazwiska, numeru telefonu lub adresu e-mail osoby zgłaszającej oraz adresu 

nieruchomości, której zgłoszenie dotyczy, 

d) osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz, 

niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. 

Zgłoszenie powinno zawierać opis i datę niewłaściwego świadczenia usługi przez 

prowadzącego PSZOK. 

Do zgłoszenia można dołączyć np. zdjęcia, oświadczenia innych świadków zdarzenia, 

potwierdzające niewłaściwe świadczenie usługi przez prowadzącego PSZOK. 

Zgłoszenia będą rejestrowane w „Rejestrze zgłoszeń" i niezwłocznie wyjaśniane z 

prowadzącym PSZOK. 

\ 

"7 
L. -ca Naczelnika Wyaziału 



Załącznik do Regulaminu PSZOK w Zgierzu 

Wykaz odpadów przyjmowanych w PSZOK wraz z kodami odpadów: 

Frakcja odpadów Kod odpadów i szczegółowy wykaz odpadów przyjmowanych w PSZOK-u 

Metale i tworzywa sztuczne 
Kod: 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 20 01 39, 20 0140, w tym: butelki PET, 
opakowania po chemii gospodarczej (np. szamponach, proszkach, płynach), opakowania po 
produktach spożywczych, plastikowe torebki, worki, reklamówki i folie, plastikowe zakrętki, 
plastikowe koszyki po owocach, styropian opakowaniowy, puszki aluminiowe, puszki z blachy 
stalowej po żywności, drobny złom żelazny i metale kolorowe, kapsle zakrętki po słoikach, folia 
aluminiowa, kartony po napojach, wielomateriałowe odpady opakowaniowe - po płynnej 
żywności, kosmetykach inne podobne. 

Papier Kod: 15 01 01, 20 01 01 w tym: gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, ulotki, papier 
szkolny i biurowy, książki i zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy, pudełka kartonowe, 
tektura inne podobne. 

Szkło Kod: 15 01 07, 20 01 02 w tym: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po 
napojach alkoholowych i olejach roślinnych, szklane opakowania po kosmetykach inne podobne. 

Bioodpady Kod: 20 02 01 w tym: odpady spożywcze i kuchenne, warzywa i owoce, skorupki jaj, stary chleb, 
liście, kwiaty, chwasty i skoszona trawa, drobne gałęzie drzew i krzewów, trociny i kora drzew, 
choinki świąteczne inne podobne. 

Leki Kod: 20 01 31*, 20 01 32 w tym: leki bez opakowań papierowo-kartonowych inne podobne. 

Chemikalia Kod: 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 
01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 80, w tym: farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 
lepiszcze i żywice, środki ochrony roślin, opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, detergenty, zużyte oleje i inne podobne. 

Zużyte baterie i akumulatory Kod: 20 01 33*, 20 01 34 
Zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny 

Kod: 16 80 01, 16 02 15, 16 02 16, 20 01 23*, 20 01 35 i 20 01 36 w tym: dyskietki, taśmy 
magnetyczne, kasety magnetyczne, kasety wideo, dyski twarde, płyty CD, DVD, kineskopy z 
monitorów i telewizorów, inne części i podzespoły elektroniczne zawierające elementy 
niebezpieczne, zużyte cartridge, tonery, przewody, kable, wtyczki, przełączniki, różnego rodzaju 
części i podzespoły elektroniczne i elektryczne, pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki, 
żarówki energooszczędne, telewizory, radia, mp3, żelazka, wiertarki i inne podobne. 

Meble i odpady 
wielkoga ba rytowe 

Kod: 15 01 03, 20 03 07, 20 03 99 w tym: meble ogrodowe, stoły, krzesła, szafy', tapczany łóżka, 
wersalki, fotele, materace, dywany, wykładziny, linoleum, ramy okienne, drzwi z szybami i bez, 
żyrandole, rowery, zabawki dużych rozmiarów, miski, beczki, wiadra, skrzynki, palety, duże 
elementy dekoracyjne mieszkań: karnisze, abażur,', lampy, lustra, duże wazy, poduszki, koce, 
pierzyny, wózki dziecięce, wanienki dziecięce, wanny, zlewy, muszle toaletowe, spłuczki, 
umywalki, donice, kosze, sprzęt elektryczny i elektroniczny również zdekomponowany, elementy 
pojazdów i inne podobne. 

Odzież i tekstylia Kod: 15 01 09, 20 01 10, 20 01 11 w tym: ubrania, buty, torebki, paski, koce, ręczniki, zasłony 
firanki, obrusy, skrawki materiałów, zabawki pluszowe i inne podobne. 

Zużyte opony Kod: 16 01 03 

Odpady budowlane 
i rozbiórkowe 

Kod: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 
03 80, 17 04 01,17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 04, 17 
05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 03 99 w tym: odpady z betonu oraz gruz betonowy z 
rozbiórek i remontów np. posadzki betonowe, beton, gruz ceglany np. cegły, pustaki, cement, 
płytki ceramiczne, usunięte tynki, tapety, okleiny itp., materiały izolacyjne, papa odpadowa, 
drewno np. belki, konstrukcje drewniane, deski, boazeria, panele, szkło np. szyby okienne, 
tworzywa sztuczne np. rynny z PCV, rury wodociągowe i kanalizacyjne, gleba, ziemia z wykopów 
budowlanych i inne podobne. 

Z up. Prezydenta Miasta Zgierzt 


