
REGULAMIN  
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

(PSZOK) W GMINIE OBRYTE  

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów na działce 260/2 
w miejscowości Obryte gm. Obryte  tj. na terenie byłego SKR. 

2. Operatorem PSZOK jest Gmina Obryte  z siedzibą w Urzędzie Gminy w Obrytem, Obryte 185, 07-215 
Obryte. 

3. PSZOK jest czynny w tygodniu w godzinach 800 - 1600. 

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem (29)7411004 wew.37 

4. Do PSZOK przyjmowane są niżej wymienione odpady komunalne, pochodzące z gospodarstw 
domowych zlokalizowanych na terenie gminy Obryte, dostarczane przez właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych: 
a) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, 
b) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metalu oraz opakowania 
wielomateriałowe 
c) szkło oraz opakowania ze szkła, 
d) przeterminowane leki, 
e) chemikalia, 
f) zużyte baterie i akumulatory, 
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
h) odpady zielone, 
i) zużyte opony, 
j) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
k) odpady budowlane i rozbiórkowe. 

5. Odpady komunalne o których mowa w pkt. 4  przyjmowane są do PSZOK bezpłatnie. 

6. Osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest zgłosić się do obsługi PSZOK celem weryfikacji 
dostarczanych odpadów  oraz wskazania miejsca ich rozładunku. 

7. Obsługa PSZOK  ma prawo zażądać od osoby dostarczającej odpady dowodu tożsamości 
potwierdzającego miejsce zamieszkania oraz dowodu potwierdzającego  wnoszenia opłat za 
gospodarowanie odpadami na rzecz Gminy Obryte. 

8. PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak: 
- zmieszane odpady komunalne, 
-materiały zawierające azbest, 
-odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), dla których nie istnieje 
możliwość ustalenia składu chemicznego, 
-odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących 
się wewnątrz tego opakowania, 
- odpady w ilościach wskazujących na to, że pochodzą z działalności gospodarczej, 
-wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego. 

9. Obsługa  PSZOK  ma prawo odmówić przyj ęcia odpadu, jeśli byłoby      to sprzeczne z przepisami 
prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi. 

10. Obsługa PSZOK nie wyjmuje odpadów z pojazdu, jedynie wskazuje miejsce gdzie należy złożyć 
przywiezione odpady, w którym pojemniku czy kontenerze umieścić. 

11. Mieszkańcy mogą dostarczać odpady do PSZOK samochodami osobowymi z przyczepką lub 
samochodami dostawczymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. 



12. Obsługa PSZOK na żądanie dostarczającego odpady wystawi pisemne potwierdzenie faktu przyjęcia 
odpadów. 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2013 r.  

 


