
     

                                                 Załącznik do 

                                                                                                        Zarządzenia Nr ……………… 

                                                                                                        Wójta Gminy Łapsze Niżne  z dnia xx.12.2019 r.    

 

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK)  

dla mieszkańców Gminy Łapsze Niżne 
 

 

 
§ 1  

Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (dalej jako: PSZOK) na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych w Nowym Targu przy ul. Jana Pawła II 115 prowadzonego przez 

FCC Podhale Sp. z o. o. 

 

§ 2 

1. PSZOK zorganizowany i prowadzony jest przez FCC Podhale Sp. z o. o. pod adresem ul. 

Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ.  

2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Targu czynny jest  

4 dni w tygodniu, w poniedziałek, środę i piątek w godzinach od 9:00 do 15:00, oraz sobotę w 

godzinach od 9:00 do 13:00, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy. 

3. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów komunalnych może być okresowo 

wstrzymane o czym mieszkańcy będą wcześniej poinformowani. 

4. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK. 

 

§ 3 

1. Odpady przyjmowane są do PSZOK od właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników 

wieczystych, najemców, dzierżawców oraz zarządców nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Łapsze Niżne, a także od osób posiadających inne tytuły prawne do wyżej 

wskazanych nieruchomości oraz od osób czasowo przebywających  na ich terenie.  

2. PSZOK przyjmuje odpady komunalne w ramach uiszczonych do Urzędu Gminy Łapsze 

Niżne opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie ze złożoną deklaracją. 

3.  Osoby, o których mowa w ust. 1 dostarczają odpady do PSZOK we własnym zakresie i na 

własny koszt. 

4. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne, tj. odpady wytworzone  

i dostarczone samodzielnie z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Łapsze Niżne. 

5. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje wyłącznie odpady zebrane 

w sposób selektywny oraz dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odbieranie. 

Nie przyjmuje odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, w stosunku do których to 

odpadów obowiązują odrębne przepisy  

w zakresie gospodarowania nimi. 

6. Odpady dostarczone do PSZOK powinny być posegregowane oraz właściwie 

zabezpieczone, nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone. 



7. PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

1) papier, 

2) metal, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) opakowania wielomateriałowe, 

5) szkło, 

6) odzież i tekstylia, 

7) przeterminowane leki i chemikalia, 

8) zużyte baterie i akumulatory, 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

11) odpady budowlane i rozbiórkowe (wyłączając azbest), ( 1 Mg/rok), 

12) zużyte opony, 

13) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone 

14) odpady niebezpieczne 

15) 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,  

w szczególności igły i strzykawki. 

8. PSZOK przyjmuje odpady budowlane i rozbiórkowe wyłącznie wytworzone we własnym 

zakresie w gospodarstwie domowym przez osoby, o których mowa  

w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 

9. Opakowania po chemikaliach powinny znajdować się w oryginalnych, nieuszkodzonych 

opakowaniach producenta oraz powinny zawierać etykiety. 

 

§ 4 

1. Prowadzący PSZOK jest zobowiązany zweryfikować dostarczane odpady komunalne 

uwzględniając: 

1) kryterium selektywnej zbiórki zgodnie z § 3 pkt 7 niniejszego Regulaminu, 

2) kryterium jakościowe i ilościowe odpadów komunalnych powstających na 

nieruchomości. 

2. Odpady przyjmowane będą w każdej ilości za wyjątkiem § 3 pkt 7 pozycja 11, jednakże w 

przypadku gdy ilość dostarczonych odpadów lub ich typ wskazywać będzie na pochodzenie z 

innego źródła niż wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałej, pracownik PSZOK 

może żądać wskazania pochodzenia odpadów, a także odmówić ich przyjęcia do czasu 

wyjaśnienia źródła ich pochodzenia. O każdym takim przypadku prowadzący PSZOK 

niezwłocznie zawiadomi Urząd Gminy Łapsze Niżne. 

3. Odpady przyjęte do PSZOK zostają zważone na legalizowanej wadze znajdującej się na 

wyposażeniu PSZOK. 

4. Prowadzący PSZOK odmówi przyjęcia odpadów nie spełniających wymogów niniejszego 

Regulaminu, w szczególności: 

1) odpadów zebranych nieselektywnie, 

2) odpadów dostarczonych w sposób nieselektywny, 

3) odpadów od osób fizycznych w rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie 

z innego źródła niż gospodarstwo domowe, 



4) odpadów nie będących odpadami komunalnymi, tj. wytworzonych w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej, 

5) odpadów niebezpiecznych poza wymienionymi w § 3 pkt 7, 8, 9. 

2. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów określonych w pkt 4 niniejszego paragrafu, 

osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich natychmiastowego zabrania oraz 

zagospodarowania w sposób zgodny z wymogami przepisów prawa ochrony środowiska i 

ustawy o odpadach. 

 

§ 5 

1. Przed dostarczeniem odpadów do PSZOK mieszkaniec gminy Łapsze Niżne zobowiązany 

jest do powiadomienia Urzędu Gminy Łapsze Niżne ul. Jana Pawła II 20 o zamiarze 

transportu odpadów oraz ich rodzaju do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

w Nowym Targu. Zawiadomienia dokonuje w Urzędzie Gminy Łapsze Niżne w pokoju nr 16 

osoba, która złożyła Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i nie zalega z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub pisemnie 

upoważniona przez nią osoba.  

2. Po dokonaniu stosownego zgłoszenia wydawane jest pozwolenie wedle szablonu 

określonego w załączniku nr 1, które to stanowi podstawę do przyjęcia odpadów w PSZOK. 

3. Warunkiem przyjęcia odpadów komunalnych jest okazanie przez osobę dostarczającą 

odpady dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz pozwolenia na wywóz odpadów  

wydanego przez Urząd Gminy Łapsze Niżne. 

4. Obsługujący PSZOK prowadzi ewidencje odbieranych odpadów z uwzględnieniem rodzaju 

i ilości odpadu oraz pełnych danych adresowych nieruchomości, z których są dostarczone 

poszczególne odpady segregowane. 

5. Prowadzący PSZOK przyjmując odpady sporządza, w dwóch egzemplarzach, dokument 

(załącznik do umowy nr 4) potwierdzający dostarczenie odpadów, zawierający w 

szczególności: 

1) imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady oraz osoby reprezentującej PSZOK, 

2) adres nieruchomości, z której pochodzą odpady, 

3) rodzaj dostarczonych odpadów, 

4) masę dostarczonych odpadów, 

5) datę dostarczenia odpadów, 

6) klauzulę: ”Oświadczam, że dostarczone przeze mnie odpady zostały wytworzone we 

własnym zakresie przez osoby zamieszkujące wskazaną wyżej nieruchomość i 

pochodzą z tej nieruchomości”, 

7) własnoręczne czytelne podpisy osoby dostarczającej odpady oraz osoby 

reprezentującej PSZOK. 

 

§ 6 

1. Dostarczający odpady może wjechać pojazdem na teren PSZOK wyłącznie po udzieleniu 

zgody przez obsługę PSZOK oraz zaparkować w miejscu wskazanym przez obsługę PSZOK. 

2. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie PSZOK jedynie pod opieką osoby 

dorosłej. 



3. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi 

PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów, sposobu poruszania się po 

terenie PSZOK oraz zachowania wymogów bezpieczeństwa. 

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

ognia. 

5. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego 

Regulaminu. 

 

§ 7 

Dodatkowe informacje o pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  można 

uzyskać: 

 

1) pod numerem telefonu ……………………… 

2) w jednostce ZGKM Gminy Łapsze Niżne   pod numerem telefonu +48 790 348 671. 

 

 



Załącznik nr 1  

do Regulaminu Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)  

dla mieszkańców Gminy Łapsze Niżne. 

 
Wójt Gminy Łapsze Niżne                                                                                                                  ul. 

Jana Pawła II 20, 34-442 Łapsze Niżne                                                                                           
  
                                                                                               Łapsze Niżne, dnia 
 

Pozwolenie na wywóz odpadów do PSZOK 

 
Imię  i nazwisko osoby, na którą złożona jest Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres nieruchomości z jakiej pochodzą odpady: 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

Rodzaje odpadów: 

Opakowania z papieru i tektury  

Opakowania z tworzyw sztucznych  

Opakowania z metali  

Opakowania ze szkła  

Zużyte opony  

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów 
 

Gruz ceglany  

Tworzywa sztuczne  

Materiały izolacyjne  

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 

żywice 
 

Leki  

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  

Odpady wielkogabarytowe  

Odpady ulegające biodegradacji  

Odpady niebezpieczne  

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,  
w szczególności igły i strzykawki 

 

 
Ww. osoba nie zalega z opłatą za gospodarowanie  odpadami komunalnymi. 

………………………………………….. 

                                                                                       podpis pracownika



 
 

 

 
 

 
 


