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REGULAMIN  
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 

ODPADÓW KOMUNALNYCH  
(PSZOK)  

GMINY STRYSZAWA  
 
 

URZĄD GMINY STRYSZAWA 
Stryszawa 17, 34-205 Stryszawa, NIP: 552-10-25-436, REGON: 000545640 
tel./fax (33) 874-72-72;  email:sekretariat@stryszawa.pl; www.stryszawa.pl 
Kontakt w sprawie PSZOK:  
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tel. (33) 874-77-26 
 
Dane prowadzącego PSZOK: 
Związek Gmin Dorzecza Górnej Skawy Świnna Poręba  
realizujący zadania zagospodarowania odpadów poprzez: 
Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów w Suchej Beskidzkiej 
 
Kontakt w sprawie PSZOK:  
Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów w Suchej Beskidzkiej 
ul. Wadowicka 4a, 34-200 Sucha Beskidzka 
tel./fax (33) 874-41-13;  email: sortownia@interia.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sekretariat@stryszawa.pl
http://www.stryszawa.pl/
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§ 1 
Postanowienia ogólne 

Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Gminie Stryszawa, zwanego dalej PSZOK. 

§ 2  
Funkcjonowanie PSZOK 

1. PSZOK prowadzony jest na zlecenie Gminy Stryszawa przez Związek Gmin Dorzecza 
Górnej Skawy Świnna Poręba realizujący zadania zagospodarowania odpadów poprzez 
Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów w Suchej Beskidzkiej. 

2. PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Wadowickiej 4a, 34-200 Sucha Beskidzka. 
3. PSZOK prowadzony jest 5 dni w tygodniu: poniedziałek-piątek w godzinach od 7:00 do 

13:00, oraz w drugą sobotę każdego miesiąca w godzinach od 9-00 do 13.00 
z wyjątkiem świąt.  

4. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów do PSZOK może zostać 
czasowo wstrzymane. 

5. PSZOK jest objęty całodobowym monitoringiem wizyjnym.  
§ 3 

Korzystanie z PSZOK 
1. Uprawnionymi do korzystania z PSZOK są właściciele, współwłaściciele, użytkownicy 

wieczyści, najemcy, dzierżawcy oraz zarządcy nieruchomości zamieszkałych 
i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Stryszawa, a także osoby 
posiadające inne tytuły prawne do wyżej wymienionych nieruchomości oraz osoby 
czasowo przebywające na ich terenie którzy:  

a) złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych, 

b) złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od nieruchomości niezamieszkałych.  

2. Wymogiem skorzystania z PSZOK jest udokumentowanie uprawnień do korzystania 
z PSZOK poprzez: 

a) złożenie w PSZOK oświadczenia - załącznik nr 1 do Regulaminu PSZOK Gminy 
Stryszawa lub złożenie w PSZOK oświadczenia wraz z upoważnieniem - 
załącznik nr 2 do Regulaminu.  

b) okazanie dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
c) okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osób wymienionych 

w  załączniku nr 1 lub nr 2 do Regulaminu.  
3. Korzystanie z PSZOK jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.  
4. Korzystanie z PSZOK jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych wymienionych w załączniku nr 1 lub nr 2, dla celów obsługi PSZOK. 
Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości przekazania odpadów do PSZOK. Klauzura informacyjna dotycząca 
przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z PSZOK jest dostępna 
na tablicy ogłoszeń w miejscu zbierania odpadów oraz stronie internetowej Związku 
Gmin Dorzecza Górnej Skawy Świnna Poręba w Suchej Beskidzkiej pod adresem: 
www.zgdgs.pl Administratorem danych jest Regionalny Zakład Przetwarzania 
Odpadów w Suchej Beskidzkiej. 

§ 4 
Odpady przyjmowane w ramach PSZOK 

1. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie i odpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób 
selektywny z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.  

2. Rodzaje odpadów przyjmowanych w PSZOK nieodpłatnie, z nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami, 
uiszczonej w Gminie Stryszawa: 
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a) Szkło, Opakowania szklane  
b) Tworzywa sztuczne 
c) Tekstylia, odzież 
d) Opakowania wielomateriałowe  
e) Papier i tektura  
f) Metale 
g) Odpady wielkogabarytowe  
h) Przeterminowane leki, 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 (igły i strzykawki)  

i) Zużyte baterie i akumulatory 
j) Kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny  
k) Zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 

Mg 
l) Oleje i tłuszcze jadalne 
m) Chemikalia 
n) Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, w ilości równej 

lub nie większej niż 300,00 kg w ciągu roku kalendarzowego z nieruchomości na 
którą została złożona deklaracja.   

3. Rodzaje odpadów przyjmowanych w PSZOK odpłatnie wg. obowiązujących 
u prowadzącego PSZOK cen jednostkowych:   

a) Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, w ilości 
większej niż 300,00 kg w ciągu roku kalendarzowego wytworzone na jednej 
nieruchomości zamieszkałej lub niezamieszkałej, na którą została złożona 
deklaracja.   

b) Odpady komunalne wytwarzane na terenie nieruchomości zamieszkałych 
i niezamieszkałych inne niż wymienione w § 4 ust 2, na przyjmowanie których, 
prowadzący PSZOK posiada stosowne zezwolenia.  

c) Odpady komunalne wytwarzane na terenie nieruchomości zamieszkałych 
i niezamieszkałych, dla których złożono tzw. "zerową" deklarację. 

§ 5 
Odpady nie przyjmowane w ramach PSZOK 

1. PSZOK nie przyjmuje odpadów komunalnych: zmieszanych, nieposegregowanych, 
zanieczyszczonych, bez możliwości identyfikacji. 

2. PSZOK nie przyjmuje odpadów innych niż komunalne: 
a) pochodzących z działalności gospodarczej, w stosunku do których obowiązują 

odrębne przepisy.  
b) niebezpiecznych bez możliwości identyfikacji. 
c) zawierających azbest. 
d) padłych zwierząt (gospodarskich, domowych, dzikich).    
e) pochodzących z demontażu samochodów (z wyjątkiem opon). 

§ 6 
Przyjmowanie odpadów w PSZOK 

1. Korzystający z PSZOK, dostarczają odpady do PSZOK we własnym zakresie i na 
własny koszt, w sposób uniemożliwiający przedostanie się odpadów do środowiska 
podczas transportu. Odpady mogą być dostarczone przez osobę na którą, została 
złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w Gminie Stryszawa, lub przez osobę przez nią upoważnioną (załącznik nr 1 lub nr 2 do 
Regulaminu).  

2. Odpady mogą być dostarczone samochodami osobowymi, samochodami osobowymi 
z przyczepką, samochodami dostawczymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg, 
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innymi urządzeniami i środkami transportu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg. 
3. Przyjęcia odpadów dokonuje pracownik PSZOK 

a) sprawdzając uprawnienia korzystającego z PSZOK (lub upoważnionej przez 
niego osoby) do skorzystania z PSZOK, poprzez weryfikację wymagań 
określonych w § 3.  

b) sprawdzając:   
− zgodność dostarczonych odpadów z wykazem odpadów przyjmowanych 

w ramach PSZOK, o którym mowa w § 4,  
− pochodzenie odpadów, 
− stopień segregacji, 
− zabezpieczenie przed przedostaniem się do środowiska.  

4. Odpady zakwalifikowane do przyjęcia podlegają zważeniu na legalizowanej wadze, 
znajdującej się na wyposażeniu PSZOK. Pod nadzorem pracownika PSZOK 
korzystający z PSZOK (lub osoba przez niego upoważniona), jest zobowiązany 
umieścić odpady na wadze a następnie w wyznaczonych pojemnikach, w sposób 
uniemożliwiający przedostanie sie odpadów do środowiska. Proces przyjęcia odpadów 
uznaje się z zakończony po potwierdzeniu przez pracownika PSZOK przyjęcia odpadów 
na wypełnionym przez korzystającego z PSZOK załączniku nr 1 lub nr 2 do Regulaminu.  

5. Korzystający z PSZOK, którzy złożą nieprawdziwe oświadczenie stanowiące załącznik 
nr 1 lub nr 2 do Regulaminu, zostaną zobowiązani do zapłaty za przyjecie odpadów do 
PSZOK.  

6. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do przestrzegania zaleceń 
obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie przestrzegania regulaminu, miejsca 
złożenia odpadów, sposobu poruszania się po terenie PSZOK oraz zachowania 
wymogów bezpieczeństwa BHP i PPOŻ. 

7. Na terenie PSZOK obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz używania źródeł 
otwartego  ognia.  

§ 7 
Odmowa przyjęcia odpadów do PSZOK 

1. Prowadzący PSZOK odmówi przyjęcia odpadów nie spełniających wymogów 
Regulaminu, o których mowa m.in. w § 5.   

2. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, korzystający z PSZOK (lub upoważniona 
przez niego osoba) jest zobowiązany do ich natychmiastowego zabrania oraz 
zagospodarowania w sposób zgodny z wymogami przepisów prawa ochrony 
środowiska i ustawy o odpadach. O każdym takim przypadku prowadzący PSZOK 
niezwłocznie zawiadomi Urząd Gminy Stryszawa. 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

1. Prowadzący PSZOK zobowiązany jest prowadzić zbieranie odpadów w ramach PSZOK 
z zachowaniem wymogów ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

2. Prowadzący PSZOK prowadzi ewidencję odpadów zbieranych, z uwzględnieniem 
rodzaju i ilości odpadu, oraz danych adresowych właścicieli nieruchomości 
korzystających z PSZOK. 

3. Prowadzący PSZOK sporządza sprawozdanie z odpadów zbieranych w PSZOK, 
zgodnie z wymogiem ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, za pośrednictwem Bazy Danych o Odpadach.    

 
  


