
 

 

R e g u l a m i n 

 Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych obowiązujący od 01.07.2021 

§ 1 

1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje nieodpłatnie odpady 

wytworzone i dostarczone wyłącznie przez mieszkańców Miasta Leżajsk i Gminy Żołynia 

(nieruchomości zamieszkałe). którzy są objęci systemem gospodarki odpadami komunalnymi       

i wnoszą opłatę z tego tytułu na rzecz Miasta i Gminy. Punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej oraz nieruchomości 

niezamieszkałych, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie 

gospodarowania odpadami. 

2. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie PSZOK jest Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. 

Leżajsku ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk mzklezajsk@mzklezajsk.pl NIP: 8160001975                                   

KRS: 0000152922 tel./fax +48 17 242-08-58 tel. +48 17 242-08-83. 

§ 2 

1. W PSZOK przyjmowane są następujące odpady:  

• przeterminowane leki, 

• odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstające w gospodarstwach 

domowych (igły, strzykawki), 

• zużyte baterie i akumulatory, 

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (lodówki, pralki, sprzęt AGD, świetlówki, żarówki 

energooszczędne itd.), 

• odpady wielkogabarytowe (szafki, wersalki, sofy, fotele, materace, dywany, drewno, panele, 

parkiet, płyta karton-gips, płyta wiórowa i pilśniowa itd.), 

• odzież, obuwie, kołdry, tekstylia, 

• odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz, porcelana, ceramika, armatura, styropian, tworzywa 

piankowe, wełna, worki po cemencie, papa - nieodpłatnie do 5 m³ – max 500 kg rocznie), 

• szkło okienne, 
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• zużyte opony samochodowe (nieodpłatnie do 8 szt. rocznie na 1 gospodarstwo domowe), 

• opakowania po farbach, olejach przepracowanych, 

• odpady opakowaniowe (papier i tektura, szkło butelkowe, metale, tworzywa sztuczne – 

plastik, folia), 

• odpady BIO przyjmowane są na Oczyszczalni ul. Siedlanka Boczna 2. 

 

2. PSZOK nie przyjmuje: 

 popiołu, 

 odpadów komunalnych zmieszanych, 

 zmieszanych odpadów budowlanych z innymi odpadami, 

 odpadów zawierających azbest, eternit, smołę, 

 szkła zbrojonego i szyb samochodowych, 

 części z demontażu pojazdów samochodowych, 

 odpadów w opakowaniach cieknących, 

 odpadów poprodukcyjnych, w tym z działalności rolniczej, 

 odpadów z działalności gospodarczej (firmy), 

 opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych, 

 odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego /np. 

chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki 

chemiczne. 

 

3. W punkcie PSZOK z zastrzeżeniem ust. 1 przyjmowane będą tylko te odpady komunalne, 

które są posegregowane na poszczególne frakcje, przywożone z terenu Miasta Leżajsk i Gminy 

Żołynia oraz których ilość i charakter jest tożsamy z odpadami powstającymi w gospodarstwie 

domowym. Nie będą przyjmowane odpady spoza Miasta Leżajsk i Gminy Żołynia.  

 

 

 



 

 

 

§ 3  

1. Odbiór odpadów odbywać się będzie wyłącznie w dni robocze:  

 poniedziałek 7:00-18:00,  

 wtorek-piątek 7:00-15:00,   

 sobota nieczynne,  

 w przypadku, gdy dzień jest wolnym od pracy PSZOK jest nieczynny.  

      § 4 

1. Osoby dostarczające odpady do PSZOK, winny zgłosić się do osoby nadzorującej 

(obsługującej) PSZOK i okazać dokument stwierdzający jej miejsce zamieszkania na terenie 

miasta Leżajsk lub potwierdzenie dokonania opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

2. Odbiór odpadów bez obecności właściciela nieruchomości, odbywał się będzie wyłącznie po 

okazaniu przez dostarczającego dokumentu stwierdzającego jego miejsce zamieszkania na 

terenie miasta Leżajsk lub potwierdzenie dokonania opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

3. Nadzorujący PSZOK po spisaniu ilości i rodzaju odpadów oraz nieruchomości na której 

powstały, wskaże miejsce i sposób ich złożenia. 

4. Przekazujący odpady zobowiązany jest do dostosowania się do poleceń obsługi w zakresie 

złożenia odpadów we wskazane miejsce na PSZOK.  

5. Odpady mogą być dowożone pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.  

§ 5 

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

pełnoletniej. 

2. Na terenie PSZOK można przebywać tylko w godzinach jego otwarcia i tylko na czas 

rozładunku odpadów.  

3. Osoby przebywające na terenie PSZOK i bazy magazynowo - transportowej obowiązane są do:  



 

 

3.1. Przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca i sposobu złożenia 

odpadów oraz zasad poruszania się po PSZOK jak i po terenie bazy magazynowo - transportowej,  

3.2. Zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia,                   

w szczególności palenia tytoniu,  

3.3. Zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń,  

3.4. Bezwzględnego stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego pod rygorem wyproszenia                   

z terenu Bazy MZK.  

§ 6 

1. Przyjęcie odpadów w PSZOK od: 

 Właścicieli nieruchomości zamieszkałych (osób prywatnych), odbywać się będzie bezpłatnie (limit 

dzienny wynosi 300 kg odpadów) z zastrzeżeniem limitów zapisanych w § 2 pkt. 1., 

 Właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (firmy, w tym również szpitale, szkoły przedszkola, 

urzędy, zoz-y) odbywać się będzie odpłatnie zgodnie z cennikiem dostępnym w biurze PSZOK. 

§ 7 

1. Pozostawianie odpadów poza dniami pracy PSZOK-u jest zabronione.  

2. Pozostawianie odpadów na obiekcie i pod bramą obiektu poza dniami pracy PSZOK-u podlega karze 

grzywny.  

3. Teren PSZOK–u jest monitorowany, pozostawienie odpadów niezgodnie z regulaminem, będzie 

skutkowało przekazaniem nagrania do Straży Miejskiej.  

§ 8 

Administratorem danych osobowych zbieranych w PSZOK jest Gmina Miasto Leżajsk. Dane zbierane są        

w celu realizacji zadań dobra publicznego wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu porządku                    

i czystości w gminach.  

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku w Gminie Miasto Leżajsk, określonego uchwałami Rady Miasta Leżajsk: -  

Nr XIX/114/20 z dnia 23 Listopada 2020 r.  

§ 10 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 lipca 2021 r. Niniejszy regulamin może być w każdym czasie 

zmieniony przez MZK Leżajsk Sp. z o.o. 



 

 

§ 11 

W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia 

odpadów. 


