
 

 
 

REGULAMIN 
 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy Sońsk. 
 
1. Działalność PSZOK polega na przyjmowaniu od mieszkańców gminy Sońsk selektywnie 

gromadzonych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. 
2. Do PSZOK przyjmowane będą wyłącznie odpady dostarczane w sposób selektywne zebrany, 

zgodnie ze wskazanymi w punkcie 4 rodzajami. 
3. Odpady dostarczane będą przez mieszkańców gminy Sońsk do PSZOK  mieszczącego się  na 

terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Komory Dąbrowne. Wszystkie dostarczone 
odpady wymienione w pkt 4 przyjmowane będą bezpłatnie. 

4. Do PSZOK przyjmowane będą następujące rodzaje odpadów: 
1) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory komputerowe, odbiorniki 

radiowe, odtwarzacze video, DVD, CD oraz odtwarzacze kaset magnetofonowych, sprzęt AGD 
itp.); 

2) zużyte lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (świetlówki); 
3) urządzenia zawierające freony (chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory freonowe); 
4) baterie i akumulatory; 
5) opakowania po farbach, klejach, żywicach, lepiszczach; 
6) drewno (ramy okienne i drzwiowe, palety, deski, skrzynki); 
7) szkło; 
8) tworzywa sztuczne; 
9) opony samochodów osobowych, guma; 
10) odpady wielkogabarytowe (meble, kanapy, fotele, szafki); 
11) opakowania z papieru i tektury (kartony); 
12) opakowania z tworzyw sztucznych (butelki typu PET, baniaki, skrzynki); 
13) opakowania z metalu (puszki); 
14) opakowania ze szkła (butelki, słoiki, stłuczka szklana); 
15) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających 

od starosty pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót. W innych 
przypadkach odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić i przekazywać w osobnych 
kontenerach lub workach przeznaczonych do tego rodzaju odpadów, na podstawie 
indywidualnej umowy z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej;  

16) odpady zielone (trawa, liście, gałęzie); 
17) folia bezbarwna, kolorowa (czysta); 
18) styropian; 
19) popiół; 
20) metale, puszki aluminiowe, stalowe; 
21) opakowania wielomateriałowe typu tetra-pak; 
22) odzież, tekstylia; 
23) odpady biodegradowalne (w workach). 
5. Dostarczone odpady muszą być posortowane wg rodzajów odpadów wymienionych w pkt. 4 

niniejszego Regulaminu. 



6. Warunkiem przyjęcia odpadów jest okazanie się przez osobę dostarczającą odpady dokumentem 
potwierdzającym tożsamość i zamieszkanie. 

7. Prowadzący PSZOK przyjmując odpady sporządza, w dwóch egzemplarzach, dokument 
potwierdzający dostarczenie odpadów, zawierający w szczególności: 
1) imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady,  
2) adres nieruchomości, z której pochodzą odpady, 
3) rodzaj dostarczonych odpadów, 
4) datę dostarczenia odpadów, 
5) klauzulę ”Oświadczam, że dostarczone przeze mnie odpady zostały wytworzone we własnym 
zakresie przez osoby zamieszkujące wskazane wyżej gospodarstwo domowe i pochodzą z tego 
gospodarstwa domowego”, 
6) własnoręczne czytelne podpisy osoby dostarczającej odpady oraz osoby przyjmującej 
odpady.  

8. Podczas przyjmowania odpadów obsługa oczyszczalni przy braku możliwości sklasyfikowania 
przywiezionego odpadu może odmówić przyjęcia odpadu,  

9. Do PSZOK nie będą przyjmowane: 
1) zmieszane odpady komunalne, 
2) odpady budowlane zawierające azbest, papę, smołę itp. 
3) odpady w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo 

domowe, 
4) odpady nieprawidłowo zabezpieczone (dot. odpadów niebezpiecznych) lub zanieczyszczone 

w sposób uniemożliwiający klasyfikację odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 

10. Działalność PSZOK prowadzona będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 
10.00 – 18.00. 

11. Osoby przebywające w PSZOK zobowiązane są do wykonywania poleceń obsługi w zakresie 
miejsca złożenia odpadów i poruszania się po PSZOK oraz zachowania zasad BHP. 

12. Niniejszy Regulamin nie dotyczy osób prawnych tj. przedsiębiorców prowadzących działalność 
gospodarczą, którzy są zobowiązani do stosowania Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 
r. (Dz. U. 2012, poz. 21) w zakresie zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku 
prowadzenia tej działalności. 


