
                                                                         

 

ZASADY KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA  
ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)  

zlokalizowanego  w Ziemiełowicach  gmina Namysłów  
z dnia 30.12. 2022 r. 

 

I. ZASADY OGÓLNE 
1. Zasady korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) określają szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych  w Ziemiełowicach (PSZOK),zwane w dalszej części 
Zasad Punktem, zlokalizowanego w Ziemiełowicach gmina Namysłów. 

2. Punkt przyjmuje odpady w każdy poniedziałek  w godzinach od 10.00 do 15.00 z 
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

3. Punkt przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne wytworzone 
przez mieszkańców gminy Domaszowice których mowa w pkt II.3 Zasad, z 
przeznaczeniem do odzysku, recyklingu lub unieszkodliwienia. 

4. W punkcie przyjmowane są odpady dostarczone pojazdem o całkowitej masie całkowitej 
nieprzekraczającej 3,5 ton.  

5. Odpady dostarczone do Punktu muszą być posegregowane, tak aby umożliwić ich 
selektywne odebranie.  

6. Odpady w Punkcie gromadzone są w sposób selektywny, w specjalnie do tego celu 
przeznaczonych oznakowanych pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach w 
sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska. 

7. Korzystający z Punktu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania Zasad, zasad 
BHP i p.poż. (w szczególności nie używania źródeł otwartego ognia) oraz wykonywania 
poleceń pracownika Punktu, jak również stosowania się do znaków ostrzegawczych. 

8. Pracownik Punktu może wstrzymać przyjmowanie odpadów w czasie wywozu odpadów 
zgromadzonych w Punkcie. 

9. Jednocześnie na terenie Punktu mogą znajdować się trzy pojazdy dostarczające odpady, 
opuszczenie terenu Punktu przez jeden pojazd zwalnia miejsce dla pojazdu oczekującego 
w kolejce wjazdu do Punktu. 

10. Na terenie Punktu dzieci mogą przebywać wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. 
11. Punkt jest obiektem monitorowanym. 

II.  USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 
1. Odpady dostarczone do Punktu muszą być posegregowane i nie mogą być 

zanieczyszczone innymi odpadami. 
2. Przyjęcia odpadów do Punktu dokonuje pracownik Punktu po okazaniu przez 

mieszkańca gminy Domaszowice oświadczenia o pochodzeniu odpadów, stanowiącego 
załącznik do niniejszych Zasad  (do pobrania w Urzędzie Gminy Domaszowice ul. 
Główna 26 pok. Nr 10) oraz okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość . 

3. W Punkcie przyjmowane są następujące frakcje odpadów zebrane w sposób 
selektywny: 

a) odpadowy toner drukarski, tusze, farby, 
b) syntetyczne oleje hydrauliczne, 



c) opakowania (bez zawartości) z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, drewna, metalu, 
szkła, opakowania wielomateriałowe oraz opakowania z tekstyliów, 

d) odpady betonu, gruz budowlany w ilości 100 kg na mieszkańca/rok oraz gruz ceglany 
w ilości 100 kg na mieszkańca/rok z rozbiórek i remontów prowadzonych we własnym 
zakresie,  

e) papier i tektura, gazety, katalogi, reklamówki papierowe, 
f) szkło, 
g) bioodpady (odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów 

zielonych), 
h) odzież, 
i) tekstylia, 
j) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, świetlówki liniowe do długości 

1,5 m, kompaktowe, niskoprężne lampy sodowe, termometry rtęciowe, 
k) urządzenia zawierające freony, chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory zawierające 

freon, 
l) leki z wyłączeniem leków cytotoksycznych i cytostatycznych, 
m) baterie i akumulatory, 
n) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (pralki, piekarniki, suszarki do ubrań, 

zmywarki, mikrofalówki, sprzęt audio, kamery, aparaty fotograficzne, telefony 
komórkowe, telefony stacjonarne, maszyny do szycia, opiekacze, tostery, komputery, 
drukarki, maszyny do pisania, wentylatory elektryczne, grzejniki elektryczne, 
termostaty, chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory nie zawierające freonu, odkurzacze, 
żelazka, inne urządzenia kuchenne, inne urządzenia elektryczne niezawierające 
substancji niebezpiecznych), 

o) drewno (drewno nie malowane, nie zanieczyszczone, z wyłączeniem drewna 
zawierającego substancje niebezpieczne), 

p) tworzywa sztuczne (tworzywa sztuczne nie zanieczyszczone, nie zawierające ceramiki, 
szkła, metalu, gumy), 

q) metale, 
r) gleba i ziemia, w tym kamienie (gleba i ziemia nie zanieczyszczone), 
s) odpady wielkogabarytowe (meble, meble tapicerowane, drewniane ramy okienne, 

wanny stalowe i żeliwne, brodziki, grzejniki, felgi,), 
t) zużyte opony samochodowe pochodzące z aut osobowych o średnicy nie 

przekraczającej 56 cm, w ilości nieprzekraczającej 4 sztuk rocznie na mieszkańca , 
u) magnetyczne i optyczne nośniki informacji płytki CD, DVD, 
v) inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe (oleje hydrauliczne, przekładniowe, 

smarowe mineralne i syntetyczne), 
w) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i 
prowadzenie monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i 
strzykawek. 

4. Maksymalna ilość jednorazowo przywiezionych odpadów komunalnych do Punktu nie 
może przekroczyć 1 m3. Transport odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym 
zakresie i na własny koszt. 

5. W Punkcie nie są przyjmowane odpady takie jak:  
a) materiały zawierające azbest, 
b) papa, 



c) szyby samochodowe, 
d) szkło zbrojone i hartowane, 
e) części samochodowe (zderzaki, reflektory itp.), 
f) odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji, 
g) odpady w opakowaniach cieknących i uszkodzonych, 
h) zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne, 
i) odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej, 

przywożonych w beczkach, workach, skrzynkach, zawierających kilkanaście opakowań 
tego samego odpadu, 

j) odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego, 
chemikalia nietypowe dla prac domowych takie jak kwasy, zasady, sole i odczynniki 
chemiczne. 

6. Odpady remontowo-budowlane nie zostaną przyjęte w Punkcie od wykonawców 
robót budowlanych, o których mowa m.in. w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Skargi i wnioski na działalność Punktu należy składać do Wójta Gminy Domaszowice 

ul. Główna 26 ,46-146 Domaszowice, osobiście, telefonicznie pod numer 774108250 , 
e-mail: ug@domaszowice.pl. pisemnie na w/w adres. 

2. Zasady korzystania z Punktu dostępne są na  tablicach informacyjnych znajdujących się 
na terenie Punktu oraz stronie internetowej www.domaszowice.pl  
 

 


