
ZARZĄDZENIE NR 77/2021
PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA

z dnia 10 marca 2021 r.

w sprawie Regulaminu Korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla 
mieszkańców Gminy Miejskiej Przemyśl przy ul. Sportowej 1A.

Na podstawie art. 30 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym     (tekst jedn. Dz. U. 2020. 
713), art. 3 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach ( tekst 
jedn. Dz.U. 2020.1439) w związku z umową wykonawczą z dnia19 grudnia 2016 r. pomiędzy Gminą Miejską 
Przemyśl, a Przemyska Gospodarka Komunalną Sp. z o.o. w Przemyślu zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam Regulamin Korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2021r.

§ 4. Traci moc Zarządzenie nr 270/2018 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 27 lipca   
2018 r. w sprawie Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów    Komunalnych (PSZOK) dla 
mieszkańców Przemyśla przy ul. Sportowej 1A.

 

 Prezydent Miasta Przemyśla

Wojciech Bakun
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 77/2021

Prezydenta Miasta Przemyśla

z dnia 10 marca 2021 r.

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

§ 1. 1. Regulamin dla Gminy Miejskiej Przemyśl i Gminy Przemyśl określa szczegółowe zasady 
funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Sportowej 1a zwanego dalej 
PSZOK.

2. Wszelkie informacje o pracy PSZOK można uzyskać pod numerem telefonu: 16/ 678 2484 i 602-409-198 
u operatora PSZOK - Przemyskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu przy ul. Słowackiego 
104. Numer rejestrowy 000016545 BDO.

3. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne wytwarzane przez mieszkańców 
Gminy Miejskiej Przemyśl i Gminy Przemyśl na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

4. PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów powstałych 
z działalności gospodarczej.

5. Odpady komunalne w PSZOK gromadzone są selektywnie w specjalnie do tego celu przeznaczonych 
kontenerach i pojemnikach bądź w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska.

6. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, zasad BHP i PPOŻ 
oraz poleceń pracownika obsługi PSZOK.

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

§ 2. 1. PSZOK przyjmuje odpady od wtorku do piątku w godzinach od 10 00 do 1 7 00 oraz w soboty                         
od 8 00 do 13 00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Pracownik obsługujący PSZOK dokonuje ważenia odpadów komunalnych i identyfikacji ich rodzaju.

3. Pracownik obsługujący PSZOK nie dokonuje rozładunku przywiezionych odpadów komunalnych z pojazdu, 
jedynie wskazuje miejsce ich rozładunku, wyjątek stanowią odpady niebezpieczne, które zastają 
umieszczone przez pracownika obsługującego PSZOK w przeznaczonym do tego miejscu.

§ 3. 1. Odpady komunalne należy dostarczyć do PSZOK posegregowane i niezmieszane z innymi odpadami.

2. Odpady komunalne można dostarczać do PSZOK samochodami nieprzekraczającymi dopuszczalnej masy 
całkowitej 3,5 tony.

3. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących, nieuszkodzonych) 
opakowaniach, oraz posiadać informację (etykietę) umożliwiająca identyfikację odpadu w momencie przekazania.
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4. Odpady komunalne zebrane selektywnie dostarczane przez mieszkańców do PSZOK przyjmowane są 
nieodpłatnie w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyłącznie z nieruchomości 
zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl i Gminy Przemyśl po uprzednim okazaniu 
dokumentu tożsamości potwierdzającego miejsce zamieszkania /zameldowania oraz potwierdzenia wniesienia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z ostatniego miesiąca.

5. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania 
w PSZOK, ich czystości, składu czy zabezpieczenia.

§ 4. PSZOK przyjmuje w każdej ilości następujące rodzaje odpadów, pochodzące ze strumienia odpadów 
komunalnych (wytworzonych w gospodarstwach domowych):

1) Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.

2) Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.

3) Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach) ,tkaniny do wycierania (np. 
szmaty i ścierki ) ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB).

4) Rozpuszczalniki.

5) Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć.

6) Urządzenia zawierające freony.

7) Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne.

8) Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz 
nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie.

9) Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 
niebezpieczne składniki.

10) Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11.

11) Opakowania z papieru i tektury.

12) Opakowania z tworzyw sztucznych.

13) Opakowania z drewna.

14) Opakowania z metali.

15) Opakowania wielomateriałowe.

16) Zmieszane odpady opakowaniowe.

17) Zużyte opony.

18) Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów.

19) Gruz ceglany.

20) Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia.

21) Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06.

22) Papier i tektura.

23) Szkło.

24) Odzież.

25) Tekstylia.

26) Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27.

27) Leki inne niż wymienione w 20 01 31.

28) Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33.

29) Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35.
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30) Tworzywa sztuczne.

31) Metale.

32) Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19.

33) Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny.

34) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

35) Środki ochrony roślin I i II klas toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy).

36) Odpady zielone (trawa, rozdrobnione gałęzie, liście, części roślin).

37) Odpady wielkogabarytowe.

38) Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowane nie zawierające związków chlorowcoorganicznych.

39) Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe.

40) Inne oleje silnikowe, przekładniowe smarowe.

41) Oleje i tłuszcze jadalne.

§ 5. PSZOK nie przyjmuje :

1) zmieszane odpady komunalne,

2) odpadów innych niż komunalne,

3) materiałów zawierających azbest,

4) odpadów w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących 
się wewnątrz tego opakowania,

5) butle gazowe,

6) zbiorniki paliwa ( samochodowe, motocyklowe itp.),

7) części i akcesoria samochodowe,

8) opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,

9) odpadów w ilości i charakterze wskazującym na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej,

10) odpadów biodegradowalnych (kuchennych),

11) odpadów zielonych (od właścicieli nieruchomości domów jednorodzinnych kompostujących odpady),

§ 6. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów w przypadku niepodania przez dostarczającego 
odpady swojego imienia i nazwiska, miejsca pochodzenia odpadów lub jeżeli stwierdzi, że odpady mogą pochodzić 
z działalności gospodarczej, jej likwidacji oraz z nieruchomości położonych na terenie innej gminy.

§ 7. Obowiązuje zakaz przywożenia do PSZOK odpadów z działalności gospodarczej w stosunku do których 
stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

§ 8. Prowadzący PSZOK ma obowiązek:

1) Prowadzić ewidencję ilościową zebranych odpadów,

2) Prowadzić ewidencję od kogo zostały zebrane odpady,

3) Prowadzić ewidencję jakie odpady zostały zebrane: nazwa i kod odpadu,

4) Przekazywać sprawozdanie o zebranych odpadach za każdy miesiąc do 5 dnia następnego miesiąca do 
Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Przemyślu Rynek 1.

5) Pracownik PSZOK ma prawo żądania podpisania odrębnego OŚWIADCZENIA od korzystającego z punktu 
w przypadku gdy zachodzi podejrzenie, że odpady pochodzą z innego źródła niż odpady komunalne powstałe 
w gospodarstwach domowych.
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§ 9. Zebrane odpady będą przekazywane do zagospodarowania podmiotom posiadającym wymagane prawem 
zezwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2021 roku.
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