
Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr 245/XXVII/2018 

Rady Gminy  Nowy Duninów  

z dnia 27 kwietnia 2018r. 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 

ODPADÓW KOMUNALNYCH 
zlokalizowanego przy ul. Gostynińskiej  1A w Nowym Duninowie 

 

Punkt Selektywnej  Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady komunalne oraz inne 

odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku : 

I. Zasady ogólne 

1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK 

2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z 

wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia, itp. 

3. Odpady dostarczone przez:  mieszkańca - właściciela nieruchomości  lub upoważnioną przez 

właściciela nieruchomości jednostkę, PSZOK przyjmuje nieodpłatnie. 

4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika punktu.  

II. Ustalenia szczegółowe 

1. PSZOK przyjmuje  odpady papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, opakowań 

wielomateriałowych , szkła, zużytych baterii i akumulatorów, leków i chemikaliów, od 

poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 10.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub w innym 

terminie po uzgodnieniu telefonicznym pod nr 242610236 w. 112 lub 512372516. 

2. PSZOK przyjmuje odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony,  odpady  

ulegające biodegradacji i odpady zielone w dniach wyznaczonych harmonogramem zbiórki tych  

odpadów  w godzinach 9.00 – 15.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub w innym terminie 

po uzgodnieniu telefonicznym pod nr 242610236 w. 112 lub 512372516. 

3.  PSZOK przyjmuje odpady z budowy i rozbiórki, odpady  z remontów w dniach wyznaczonych 

harmonogramem zbiórki tych  odpadów w godzinach 9.00 – 15.00. Odpady te można także oddać 

przedsiębiorcy w dniach wyznaczonych harmonogramem zbiórki  tych odpadów bezpośrednio z 

nieruchomości po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania na 7 dni przed terminem odbioru pod 

nr 242610236 w. 112. 

4. PSZOK przyjmuje odpady tylko od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Duninów 

5. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane. 

6. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami. 

7. Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta. 

Opakowania powinny posiadać  etykiety i nie powinny być uszkodzone. 

8. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje  odpadów: 

- odpady zawierające azbest, 

- części samochodowe, 

- zmieszane odpady  komunalne, 

- odpady remontowe zmieszane z innymi odpadami, 

- padłe zwierzęta. 



9. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku: 

-stwierdzenia przez pracownika PSZOK-u, iż  odpady dostarczone nie znajdują się  w wykazie 

odpadów aktualnie przyjmowanych, 

- stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach, 

- stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych. 

10. Wszelkich informacji o pracy PSZOK-u udziela się pod numerem telefonu 242610236 w. 112  lub 

bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym Duninowie przy ul. Osiedlowej 1 w pokoju nr 1. 

11. Regulamin korzystania  z Punktu  Selektywnej  Zbiórki Odpadów Komunalnych jest dostępny na 

stronie internetowej  gminy www.nowyduninow.info.pl 

 

http://www.nowyduninow.info.pl/

