
 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA 

Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH  

zlokalizowane w Galewicach, przy ul. Przemysłowej 

 

§ 1 

1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania  

Odpadów Komunalnych w Galewicach, zwanym dalej PSZOK. 

2. Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące 

z nieruchomości  z terenu Gminy Galewice. 

3. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK. 

4. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem 

aktualnie przyjmowanych odpadów. 

5. Odpady przyjmowane są nieodpłatnie. 

6. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego  

Regulaminu i poleceń pracownika punktu. 

§ 2 

 

1. PSZOK czynny jest w 2 i 4 wtorek miesiąca w godzinach: od 8.00 do  15.00. 

2. PSZOK przyjmuje posegregowane odpady komunalne tylko od mieszkańców Gminy Galewice. 

3. Do PSZOK można przekazać następujące rodzaje odpadów zebrane w sposób selektywny:  

1) papier i tektura,  

2) metal,  

3) tworzywa sztuczne,  

4) opakowania wielomateriałowe,  

5) szkło,  

6) odpady ulegające biodegradacji – tylko odpady zielone,  

7) przeterminowane leki,  

8) chemikalia (farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje odpadowe), 

9) zużyte baterie i akumulatory, 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

11) odpady wielkogabarytowe,  

12) odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót 

niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do 

starosty w ilości nie większej niż 2 m
3
, 

13) zużyte opony.  

 

4. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów  

w przypadku: 

 stwierdzenia przez pracownika PSZOK –u, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie 

odpadów aktualnie przyjmowanych, 



 

 

 stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach. 

5. Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone.  

6. Opakowania po substancjach niebezpiecznych płynnych (farby, lakiery, chemikalia, środki 

ochrony roślin, smary, oleje itp.) winny być nieuszkodzone.  

7. Osoba przekazująca odpady otrzyma dokument potwierdzający przyjęcie odpadów wystawiony 

przez pracownika PSZOK. 

 

§ 3 

 

Na teren PSZOK nie będą przyjmowane odpady inne niż wymienione § 2 ust. 3 niniejszego 

Regulaminu. 

 

§ 4 

 

Wszelkie informacje na temat funkcjonowania PSZOK można uzyskać w Urzędzie Gminy Galewice, 

pokój nr 309, nr tel.: 627838630 oraz u pracownika PSZOK. 

 

 


