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Wójta Gminy Bojszowy 
z dnia 31.12.2013r. 

 
 

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  
zlokalizowanego w Bojszowach przy ul. Gościnnej 

§1 
Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych, zwany dalej „PSZOK". 
 

1. Lokalizacja „PSZOK" 
 ul. Gościnna 

43-220 Bojszowy 
obok oczyszczalni ścieków 

2. „PSZOK" jest czynny (z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy) 
od poniedziałku do soboty w godzinach od 7

00
 do 20

00 

§2 

 

1. Odpady do PSZOK mogą dostarczać wyłącznie mieszkańcy gminy Bojszowy po okazaniu 
dokumentu tożsamości. 

2. W  PSZOK   odbierane   są  tylko   i   wyłącznie   wskazane   poniżej   rodzaje   odpadów 
komunalnych: 

• zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, 
• chemikalia (farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin), 
• zużyte akumulatory, 
• ogniwa i baterie galwaniczne, 
• odpady surowcowe (papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne), 
• meble i odpady wielkogabarytowe, 
• zużyte opony, 
• przeterminowane leki, 
• świetlówki. 

§3 

1. Przyjęcie odpadów nadzoruje pracownik PSZOK. 

2. Dostarczający odpady zobowiązany jest do rozładunku dostarczanych odpadów we własnym 
zakresie (za pomocą własnych narzędzi) w ściśle określone miejsce wskazane przez 
pracownika PSZOK. 

3. Odpady komunalne przyjmowane do PSZOK powinny być posegregowane, 
niezanieczyszczone oraz właściwie zabezpieczone np. przed wyciekaniem lub możliwością 
skaleczenia. 

4. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności rodzajów dostarczonych odpadów 
z wykazem podanym w punkcie 2 § 2 mniejszego regulaminu. 

5. Ilość i rodzaj dostarczonych odpadów nie może wskazywać, że pochodzą one z działalności 
gospodarczej ani świadczyć o likwidacji takiej działalności. 

6. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego 
regulaminu i do wykonywania poleceń pracownika punktu w zakresie przekazania odpadów. 



7. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w 
przypadku stwierdzenia przez pracownika PSZOK, iż odpady dostarczone nie znajdują się na 
wykazie odpadów przyjmowanych lub dostarczone są w sposób niesełektywny. 

§4 

1. Na terenie PSZOK dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby 
pełnoletniej. 

2. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do zachowania wymogów 
bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia. 

§5 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. 

 


