
I  ZASADY OGÓLNE

Gminnym Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK) (Magnuszew, ul. Partyzantów).

 
1. Gminny PSZOK przyjmuje odpady w poniedziałki od godziny 12.00 do 16.00

W  uzasadnionych  przypadkach  przyjmowanie  odpadów  do  PSZOK  może  zostać  okresowo
wstrzymane bądź wydłużone.

2.  Pracownik  punktu  PSZOK  może  zażądać  dokumentu  potwierdzającego  zameldowanie
zamieszkanie  na  terenie  Gminy  Magnuszew  osoby  doręczającej  odpady  (dowód  osobisty,
umowa najmu, potwierdzenie dokonywania opłat za odbiór odpadów komunalnych, itp.).

3. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje nieodpłatnie niżej
wymienione  wysegregowane odpady  komunalne  wytworzone  w  gospodarstwach  domowych
mieszkańców Gminy Magnuszew dostarczone własnym transportem i na własny koszt.

L.p. NAZWA ODPADU ASORTYMENT

1 Papier i tektura
Gazety, książki, katalogi, worki papierowe,

opakowania tekturowe

2 Szkło
Opróżnione z resztek opakowania szklane tj. butelki

, słoiki, inne opakowania szklane

3 Tworzywa sztuczne

Butelki „plastikowe”, nakrętki, doniczki, wiaderka,
torby reklamowe, kubki po produktach mlecznych,

puste opakowania po płynach do mycia naczyń,
szamponach, kosmetykach, środkach czyszczących

4 Opakowania wielomateriałowe
Kartony po produktach spożywczych np. po mleku,

sokach

5 Metale
Puszki po konserwach, zakrętki od słoików i

butelek, garnki, narzędzia, złom stalowy, metale
kolorowe

6 Sprzęt elektryczny i elektroniczny Sprzęt RTV/AGD

7 Zużyte baterie i akumulatory Baterie i akumulatory

8 Chemikalia np. pozostałości farb, lakierów, klejów

9 Odpady zielone
Trawa, liście, gałęzie z wyłączeniem ziemi, pni,

karp

10 Meble i odpady wielkogabarytowe
Szafy, fotele, łóżka, stoły, krzesła, wykładziny,

nieuszkodzona ceramika sanitarna

11 Opony Z samochodów osobowych, motocykli, rowerów,



maszyn rolniczych. Opony ciągnikowe muszą być
pocięte na mniejsze fragmenty.

12 Przeterminowane leki Przeterminowane leki

13
Odpady budowlane i rozbiórkowe

stanowiące odpady komunalne
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i

remontów (we własnym zakresie)

14
Lampy fluorescencyjne i inne odpady

zawierające rtęć
Świetlówki, termometry, inne odpady zawierające

rtęć

15 Popiół i żużel Popiół, żużel pochodzący z gospodarstw domowych

4.  PSZOK  przyjmuje  wyłącznie  odpady  zebrane  selektywnie  oraz  dostarczone  w  sposób
umożliwiający  ich  selektywne  odebranie.  Odpady  niebezpieczne  muszą  znajdować  się  w
opakowaniach umożliwiających ich identyfikację.

5. Obowiązkiem osoby dostarczającej odpady do PSZOK jest umieszczanie ich w specjalnie
do tego celu wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.

6. Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku gdy istnieje uzasadnione
podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi powstałymi w gospodarstwie domowym (np.
chemikalia  nietypowe dla  prac  domowych,  odpady poprodukcyjne  lub  pochodzące  działalności
gospodarczej).

7.  Prowadzący  PSZOK  może  odmówić  przyjęcia  odpadów  niespełniających  wymogów
niniejszego Regulaminu, w szczególności:

- odpadów zebranych nieselektywnie,
- odpadów dostarczonych w sposób nieselektywny,
- odpadów nie będących odpadami komunalnymi, tj. pochodzącymi od podmiotów
 świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia
 zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw.
- odpadów niebezpiecznych z budowy np. wyrobów zawierających azbest, papa, wełna mineralna,
zmieszane odpady budowlane.

W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady zobowiązania jest do
ich  natychmiastowego  zabrania  oraz  zagospodarowania  w  sposób  zgodny  z  wymogami
przepisów ochrony środowiska.

8. Korzystając z PSZOK obowiązkiem jest bezwzględne przestrzeganie regulaminu, zasad BHP,
ppoż.

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



II USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
 
1. Przyjęcie odpadów:

- Kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy w Magnuszewie w godzinach 8:00-14:00,
- Wypełniona deklaracja mieszkańca z jakiego terenu pochodzą odpady, ilość, typ odpadu,
- Wyładunek odpadów przez dostarczającego we wskazane miejsce.

2. W PSZOK  przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

a). Odpady z papieru i tektury – kartony,  gazety, czasopisma, książki, zeszyty, pudełka, papier,
tektura.

b). Odpady szklane – opróżnione z resztek opakowania szklane tj. butelki, słoiki, inne opakowania
szklane.

c).  Odpady  z  tworzyw  sztucznych-  butelki  „plastikowe”,  nakrętki,  doniczki,  wiaderka,  torby
reklamowe,  kubki  po  produktach  mlecznych,  puste  opakowania  po  płynach  do  mycia  naczyń,
szamponach, kosmetykach.

d). Opakowania wielomateriałowe – kartony po produktach spożywczych np. po mleku, sokach.

e). Odpady z metali  – puszki po konserwach, zakrętki od słoików i butelek, garnki, narzędzia,
złom stalowy, metale kolorowe.

f).  Odpady zielone  – części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych tj.  trawa, liście,
gałęzie,  wycięte  rośliny,  choinki  z  wyłączeniem  ziemi,  pni,  karp  i  konarów  powstałych  w
wyniku wycinki drzew.  

Odpady zielone nie mogą zawierać:
- zanieczyszczeń natury nieorganicznej (ziemia, kamienie),
- resztek jedzeniowych pochodzenia zwierzęcego,
- pozostałości po spaleniu.

PSZOK Przyjmuje wyłącznie odpady zielone znajdujące się w stanie umożliwiającym ich dalsze
zagospodarowanie w procesie  kompostowania tj,  nie  mogą być w stanie  rozkładu,  zagniłe,  czy
sfermentowane.
 Sugerujemy w jak największym stopniu zagospodarować we własnych kompostownikach.

g). Zużyty sprzęt  elektryczny i  elektroniczny –   RTV i  AGD tj.  telewizory,  pralki,  lodówki,
komputery, odkurzacze  zużyte urządzenia powinny być kompletne.

h).  Odpady wielkogabarytowe  – wytworzone w gospodarstwie domowym tj.  łóżka,  materace,
wersalki, krzesła, szafy itp.

i).  Zużyte  opony  –  pochodzące  z  pojazdów  użytkowanych  w  gospodarstwie  domowym  tj.  z



samochodów  osobowych,  motocykli,  motorowerów,  rowerów,  wózków  rowerowych,  maszyn
rolniczych, itp.; oraz przyczep do tych pojazdów.
Opony ciągnikowe muszą być pocięte na mniejsze fragmenty (na 4 części).
 
j).  Odpady niebezpieczne –  zawierające rtęć (lampy fluoroscencyjne,  świetlówki,  termometry),
baterie i akumulatory, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki i farby.

Odpady  płynne  muszą  znajdować  się  w  szczelnych  niecieknących  pojemnikach  zawierających
informację o zawartości

k).  Odpady budowlane i  rozbiórkowe  pochodzące z przebudowy lub remontów budynków
mieszkalnych  prowadzonych  wyłącznie  we  własnym zakresie  na  które  nie  jest  wymagane
pozwolenie budowlane –  gruz ceglany,  betonowy,  odpadowych materiałów ceramicznych;  np.
cegły,  tynki,  glazura,  terakota,  płyty  karton-gips  (maksymalnie  600  kg/rok  od  jednego
gospodarstwa)

Odpady budowlane i rozbiórkowe zmieszane, zawierające zanieczyszczenia typu: styropian, papa,
wełna mineralna, azbest   nie będą przyjmowane!!!  
 
W przypadku wyrobów zawierających azbest należy złożyć wniosek  o dofinansowanie takiego
przedsięwzięcia (informacja UG w Magnuszewie).

l). Popiół, żużel pochodzący z gospodarstw domowych,
     Sugerujemy (o ile to możliwe) zagospodarować we własnym zakresie.

m). Przeterminowane leki.
Przeterminowane leki zbierane są również w wyznaczonych do tego celu aptekach. 

3.  PSZOK  przyjmuje  wyłącznie  odpady  zebrane  selektywnie  oraz  dostarczone  w  sposób
umożliwiający  ich  selektywne  odebranie.  Zaleca  się  również  aby  odpady  niebezpieczne
znajdowały się w opakowaniach umożliwiających ich identyfikację.

4. Obowiązkiem osoby dostarczającej odpady do PSZOK jest umieszczanie ich w specjalnie
do tego celu wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.

5.  Osoba  dostarczająca  odpady  do  PSZOK  zobowiązana  jest  oświadczyć  i  własnoręcznie
podpisać druk  potwierdzający zamieszkanie na terenie gminy.

6.  Prowadzący  PSZOK  może  odmówić  przyjęcia  odpadów  niespełniających  wymogów
niniejszego Regulaminu, w szczególności:

- odpadów zebranych nieselektywnie,
- odpadów dostarczonych w sposób nieselektywny,
- odpadów nie będących odpadami komunalnymi, tj. pochodzącymi od podmiotów
 świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia
 zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw.
- odpadów niebezpiecznych z budowy np. wyrobów zawierających azbest, papa, wełna mineralna,
zmieszane odpady budowlane.



W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady zobowiązania jest do
ich  natychmiastowego  zabrania  oraz  zagospodarowania  w  sposób  zgodny  z  wymogami
przepisów ochrony środowiska.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Wszystkie  zebrane  odpady  w  Punkcie  Selektywnego  Zbierania  Odpadów  będą  poddawane
procesowi  odzysku,  recyklingu,  unieszkodliwiania.  Obecnym  operatorem  odbioru  odpadów
komunalnych  z  Gminy  Magnuszew jest  P.P.U.H RADKOM Sp.  z  o.o.,  ul.  Witosa  76,  26-600
Radom. Wszystkie prowadzone działania w zakresie gospodarki odpadami będą zgodne z ustawą z
dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U.z2013)

2.  Wszelkie  informacje o pracy PSZOK oraz przyjęciu odpadów można uzyskać pod numerem
telefonu : 48 621-70-02 wew. 212 oraz 213.

Załącznik do regulaminu:

1. Oświadczenie dla dostawców indywidualnych (do pobrania ze strony ...............................)



Magnuszew, dnia …………………………………
……………………………………………………….….
Imię i Nazwisko

…………………………………………………………..                                                                                     
                                                                                                                                                                    
…………………………………………………………..
Adres/ GMINA

Oświadczenie

Dot. Odbioru odpadów przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Magnuszewie
Oświadczam, że dostarczone przeze mnie odpady zostały wytworzone we własnym zakresie przez osoby
zamieszkujące wskazane wyżej gospodarstwo domowe i pochodzą z tego gospodarstwa.

Typ odpadu, ilość/waga

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

                                                                                                                                                                  .........……………………………..     
                                                                                                                                                                                    Podpis


