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Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)  
w Warce ul. Grójecka 24 

 

1) Regulamin określa sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego na terenie bazy Zakładu Usług Komunalnych  
w Warce Spółka z o/o przy ulicy Grójeckiej 24. 

2) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest czynny w: 
a) dni powszednie (oprócz środy):   0700 ÷ 1500, 
b)  środy:       1100 ÷ 1900 
c) soboty (poza sobotami świątecznymi) 0900 ÷ 1300. 

3) Do Punktu Selektywnego  Zbierania  Odpadów  Komunalnych  przyjmowane są odpady 
komunalne związane z nieprzemysłową działalnością człowieka powstające w 
gospodarstwach domowych wymienione w punkcie 5 i 6 niniejszego Regulaminu z 
wyłączeniem odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. 

4) Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny gromadzone są w Punkcie 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który jest uzupełnieniem łańcucha 
zbierania odpadów segregowanych u źródła z nieruchomości zamieszkałych z terenu 
gminy Warka. 

5) Wykaz pojemników i miejsc składowania na poszczególne odpady na terenie PSZOK: 
a) pojemnik na zużyte oleje, 
b) pojemnik na zużyte baterie, 
c) pojemnik na zużyte akumulatory, 
d) pojemnik na zużyte lampy fluorescencyjne (świetlówki, żarówki energooszczędne), 
e) pojemnik na rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, 
f) pojemnik na leki przeterminowane, 
g) pojemnik na gruz ceglany, betonowy, ceramika (płytki, terakota), 
h) boks magazynowy na odpady wielkogabarytowe, 
i) pojemnik na odpady zielone, 
j) pojemnik na odpady wielomateriałowe z papieru i tektury, 
k) pojemnik na tekturę wielkogabarytową, 
l) pojemnik na odpady z tworzyw sztucznych, 
m) pojemnik na odpady tekstylne, 
n) pojemnik na  odpady elektryczne, elektroniczne, 
o) miejsce składowania na zużyte opony z samochodów osobowych. 

6) Odpady podlegające procesowi sortowania na znajdującej się obok linii sortowniczej 
mogą być od razu składowane w boksie magazynowym znajdującym się przy taśmie 
transportowej linii sortowniczej – są to następujące rodzaje odpadów: 
a) opakowania szklane, 
b) opakowania plastikowe, 
c) papier i tektura małogabarytowa, 
d) opakowania metalowe po napojach. 

7) PSZOK nie przyjmuje następujących typów odpadów: 
a) materiały zawierające azbest, 
b) papy, 
c) szyby samochodowe, 
d) szkło zbrojone, hartowane i wielowarstwowe, 
e) części samochodowe (np. zderzaki, reflektory itp.), 
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f) styropian budowlany, 
g) odpady nieoznaczone bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet itp.), 
h) odpady w opakowaniach cieknących, 
i) zmieszane odpady pobudowane takie jak: 

• płyty gipsowo – kartonowe, 
• wata szklana, itp., 

j) okna plastikowe. 

8) Odpady dostarczane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych muszą 
być posegregowane w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie. 

9) Obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odmówi przyjęcia  
odpadów dostarczonych w sposób uniemożliwiający ich selektywne odebranie lub 
niezgodnych z niniejszym regulaminem. 

10) Odpady dostarczane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
przyjmowane są tylko i wyłącznie od osób zamieszkałych na terenie nieruchomości 
położonych w granicach administracyjnych Gminy Warka. 

11) Podstawą do przyjęcia odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych jest okazanie przez osobę je dostarczającą: 
a) dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie nieruchomości 
położonych Gminy Warka. 

12) Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu ich zgodności z wykazem odpadów 
dopuszczonych do zbierania w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych. 

13) Przyjęcia odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dokonuje 
upoważniony pracownik, jednakże do rozładowania i samodzielnego umieszczenia 
odpadów we właściwych pojemnikach zobowiązana jest osoba dostarczająca odpady. 

14) Osoby korzystające z usług Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub 
przebywające na jego terenie zobowiązane są do: 
a) przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK w granicach administracyjnych, w 

szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po 
terenie PSZOK, 

b) stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego, 
c) niepozostawiania samochodów po wjeździe na teren PSZOK z pracującym silnikiem 

bez nadzoru. 

15) Na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zabrania się: 
a) przyjmowania odpadów: 

• innych niż powstających w gospodarstwie domowym, 
• których nie można jednoznacznie zidentyfikować w chwili przyjęcia co do ich 

składu i charakteru, 
• zawilgoconych, w stanie rozkładu, zmieszanych z frakcją mineralną, 

zanieczyszczonych smarami lub olejami, skażonych wydzielinami i wydalinami 
stwarzającymi zagrożenie sanitarno – epidemiologiczne lub znajdujące się w stanie 
nieumożliwiającym ich czasowe magazynowanie na terenie PSZOK, 

• zmieszanych odpadów komunalnych, 
• odpadów biodegradowalnych pochodzenia zwierzęcego, 
• odpadów higienicznych typu pieluchy, środki higieny osobistej, 
• innych odpadów nie wchodzących w zakres świadczonych usług w ramach opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
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b) pozostawiania odpadów pod bramą, na obszarach przyległych do PSZOK, a także na 
terenie PSZOK-u w miejscach do tego nieprzeznaczonych, 

c) przebywania w pomieszczeniach pracowniczych, magazynach wiatach do 
magazynowania odpadów (w tym przeznaczonych dla odpadów niebezpiecznych) 
osobom nie zatrudnionym w PSZOK z wyjątkiem osób przebywających na terenie 
PSZOK za zgodą użytkownika na podstawie stosownych porozumień lub umów, 

d) przebierania, sortowania, wybierania zmagazynowanych odpadów, 
e) korzystania ze sprzętu mechanicznego w celu demontażu odpadów, 
f) palenia tytoniu, 
g) spalania odpadów oraz używania otwartego ognia – zakaz palenia ognisk dotyczy 

również terenów bezpośrednio przyległych do PSZOK. 

16) Odpady zebrane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będą 
przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenie właściwych organów na 
prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 

17) Prowadzący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Związku 
prowadzi ewidencję odpadów zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o 
odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zmianami) oraz przepisami rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 
2014, poz. 1923). 

18) Nadzór nad Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzi Zakład 
Usług Komunalnych w Warce Spółka z o/o.. 

19) Wszelkie informacje dotyczące pracy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w Związku udzielane są w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w 
Warce Sp. z o.o. przy ulicy Farnej 4 w Warce lub pod numerem telefonu 48/667-32-99. 

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

21) W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) oraz 
Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Warka (załącznik nr 1 do 
Uchwały Nr XXXV/254/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 22 marca 2013 r. ) 

 

 


