
 

 

Zasady działania PSZOK-u  
(Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych) 

 

 

 

Dni i godziny otwarcia (z wyłączeniem świąt): 

  

piątek:  godz. 9-14 

 sobota: godz. 9-14  
 

 

 
 

Mieszkańcy Gminy Jeżowe w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi mogą przywozić do PSZOK-u odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.  

 

 



Wykaz odpadów przyjmowanych w PSZOK oraz sposób świadczenia usług reguluje Uchwała Rady 

Gminy Jeżowe Nr XLVIII/272/17 z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Poniżej najważniejsze regulacje zawarte w wyżej wymienionej Uchwale: 

1. W PSZOKU zbierane będą dostarczone we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości, zebrane w sposób 

selektywny niżej wymienione odpady komunalne: 

1) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury 

2) szkło, opakowania ze szkła 

3) metale, opakowania z metalu, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania 

wielomateriałowe 

4) odpady zielone oraz odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów 

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

6) odpady wielkogabarytowe,  

7) zużyte opony 

8) odpady budowlane i rozbiórkowe, gruz 

9) zimny popiół 

10) chemikalia, odpady niebezpieczne (farby, kleje, rozpuszczalniki, lakiery, pozostałości po środkach 

ochrony roślin i opakowania po tych środkach, świetlówki itp.) 

11) zużyte baterie i akumulatory (inne niż przemysłowe i samochodowe – zapis z Regulaminu utrzymania 

czystości i  porządku na terenie Gminy Jeżowe)  

12) przeterminowane leki. 

 

2. Ustala się ograniczenie ilości odpadów zielonych, zużytych opon oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

stanowiących odpady komunalne przyjmowanych przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 

 

1) odpady zielone - w ilości do 4 worków o pojemności 120 l jednorazowo 

2) zużyte opony – 4 opony rocznie dla mieszkańca 

3) odpady budowlane i rozbiórkowe, gruz - w ilości do 2 m3 /rok. 

 

3. Odpady płynne (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.) powinny znajdować się w szczelnych 

i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację 

odpadu. 

 

4. Odpady w PSZOK-u gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych i odpowiednio 

oznakowanych dla poszczególnych rodzajów odpadów pojemnikach i kontenerach, bądź w wyznaczonych do tego 

celu miejscach, w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska.  

 

5. Przyjęcia odpadów dokonuje pracownik obsługujący PSZOK.  

 

6. W sytuacji braku możliwości sklasyfikowania dostarczonego odpadu lub w sytuacji, kiedy ich przyjęcie byłoby 

sprzeczne z przepisami prawa lub mogłoby zagrażać życiu ewentualnie zdrowiu ludzi – obsługujący PSZOK ma 

prawo odmówić ich przyjęcia, na którą to okoliczność sporządza stosowną notatkę wraz z uzasadnieniem.  

 

7. Rozładunek dostarczonych odpadów odbywa się pod nadzorem odpowiedzialnego pracownika PSZOK-u, który 

nie dokonuje rozładunku dostarczonych odpadów, a jedynie wskazuje miejsce gdzie należy je złożyć. 

  

Zachęcamy mieszkańców, aby kompostowali odpady „zielone” zamiast przywozili je do PSZOK-u, inaczej 

ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych mogą w przyszłości wzrosnąć. 

 

Wszelkiego rodzaju odpady poprodukcyjne pochodzące z działalności gospodarczej nie będą przyjmowane 

w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jeżowem. 


