
ZARZĄDZENIE NR 0050.2.16.2017
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1875) i art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 t.j. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin dla Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
położonego w Lubiczu Górnym, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1 należy umieścić w widocznym i łatwo dostępnym miejscu na terenie 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubicz.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Odpadami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Lubicz

Marek Olszewski
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Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.2.16.2017

Wójta Gminy Lubicz

z dnia 31 października 2017 r.

REGULAMIN
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

W LUBICZU GÓRNYM

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
w gminie Lubicz, zwanego dalej PSZOK.

2. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne z gospodarstw domowych 
wytworzone wyłącznie przez mieszkańców gminy Lubicz, z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku 
– z zastrzeżeniem punktu 14 i) Regulaminu.

3. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych 
i oznakowanych pojemnikach i kontenerach, w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska.

4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, zasad bhp 
i przeciwpożarowych (w szczególności nie używania źródeł otwartego ognia) oraz poleceń pracownika obsługi 
punktu.

5. Na terenie PSZOK dzieci mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.

6. PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.

7. PSZOK czynny jest w miesiącach od 1 marca do 31 października, od poniedziałku do piątku

w godzinach od 10:00 do 18:00, natomiast w miesiącach od 1 listopada do 28 lutego w godzinach od 8:00 
do 16:00, w każdą sobotę od 9:00 do 14:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

8. Odpady przyjmuje pracownik obsługi PSZOK.

9. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi 
odpadami.

10. Odpady przy przyjęciu są sprawdzane przez pracownika obsługi PSZOK.

11. W przypadku przywiezienia odpadów przez przedsiębiorcę dostarczającego odpady w imieniu 
mieszkańca, przedsiębiorca zobowiązany jest do napisania oświadczenia od kogo pochodzą dostarczone 
odpady.

12. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców gminy Lubicz po okazaniu dokumentu 
potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy Lubicz lub po potwierdzeniu faktu złożenia w gminie Lubicz 
deklaracji o gospodarowaniu odpadami komunalnymi.

13. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest osobiście umieścić je w odpowiednich 
pojemnikach i kontenerach pod nadzorem pracownika obsługi.

14. W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów komunalnych powstających na terenie gminy 
Lubicz:

a) papier,

b) tworzywa sztuczne,

c) metale,

d) opakowania wielomateriałowe,

e) szkło,
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f) odpady niebezpieczne w rozumieniu art. 6 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1987 t.j. ze zmianami) w tym:  rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki 
ochrony roślin (np. pestycydy, herbicydy, insektycydy), lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające 
rtęć urządzenia zawierające freony, oleje i tłuszcze zawierające substancje niebezpieczne, farby, tusze, farby 
drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne, baterie i akumulatory, zużyte 
urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki,

g) przeterminowane leki,

h) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

i) sprzęt elektryczny i elektroniczny,

j) odpady budowlane za wyjątkiem odpadów zawierających azbest (np. eternit),

do 1 m3 na gospodarstwo domowe na rok bezpłatnie, każdy kolejny m3 po 150 zł ,

k) zużyte opony,

l) odpady zielone.

15. Wymaga się, aby odpady niebezpieczne znajdowały się w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach 
umożliwiających ich identyfikację.

16. Pracownik obsługi PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione 
podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi powstałymi w gospodarstwie domowym. Przyjęcie 
takich odpadów będzie możliwe jedynie po złożeniu oświadczenia określającego pochodzenie odpadów 
z określonego gospodarstwa domowego na terenie gminy Lubicz. Złożenie nieprawdziwego oświadczenia 
będzie skutkowało zawiadomieniem odpowiednich organów.

17. Wszelkie informacje o pracy punktu można uzyskać na miejscu od pracownika obsługi PSZOK, od 
pracowników Referatu Gospodarki Odpadami, pokój numer 1 na parterze Urzędu Gminy w Lubiczu Dolnym, 
ul. Toruńska 21 lub pod numerem telefonu 56 621 21 28.

18. Skargi i wnioski przyjmowane są w dni powszednie w godzinach pracy Urzędu Gminy,

ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny w Referacie Gospodarki Odpadami na parterze pokój numer 1.

Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest dostępny na 
stronie internetowej  www.lubicz.pl   .

Wójt Gminy Lubicz

Marek Olszewski
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