
Załącznik do Zarządzenia nr 4/2020
Burmistrza Andrychowa
z dnia 3 stycznia 2020 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY ANDRYCHÓW

1. Regulamin  określa  sposób  świadczenia  usługi  przez  Punkt  Selektywnego  Zbierania

Odpadów Komunalnych w Andrychowie (PSZOK).

2. PSZOK prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Batorego

24, 34-120 Andrychów.

3. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce,  w którym

każdy  mieszkaniec  Gminy  Andrychów może  oddać  bezpłatnie  posegregowane  odpady

komunalne  w  ramach  ponoszonej  przez  właścicieli  nieruchomości  opłaty  za

gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Na terenie Gminy Andrychów funkcjonują dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów

Komunalnych:

- przy ul. Biała Droga w Andrychowie (dawne składowisko odpadów)

- przy ul. Batorego 24 w Andrychowie (na terenie bazy ZGK Sp z o.o.)

5. PSZOK przy ul. Biała Droga w Andrychowie czynny jest w dniach: w poniedziałek, środę,

piątek od godziny 7.00 do 15.00, we wtorek i czwartek w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz

w każdą pierwszą sobotę miesiąca od godziny 6.00 do 14.00.

6.  PSZOK przy  ul.   Batorego 24 w Andrychowie  czynny jest  od poniedziałku  do piątku

w godzinach od 7.00 do 15.00.

7. W PSZOK  przy ul.  Biała Droga w Andrychowie przyjmowane są następujące rodzaje

odpadów komunalnych:

    1) papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal, opakowania wielomateriałowe,

    2) odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym:

- odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

- odpady zielone ( np. liście, skoszona trawa, gałęzie),

    3) meble, dywany i inne odpady wielkogabarytowe,

    4) zużyte opony,

   5) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości do: 0,6 Mg na

rok – dotyczy nieruchomości w zabudowie mieszkaniowej  jednorodzinnej;  0,6 Mg na rok

z jednego  samodzielnego  lokalu  mieszkalnego  oraz  2  Mg  na  rok  z  części   wspólnej

nieruchomości – dotyczy nieruchomości w zabudowie wielomieszkaniowej.

W przypadku dostarczenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości przekraczającej

ustalone  limity,  PSZOK  przy  ul.  Biała  Droga  przyjmuje  w/w  odpady  w  ramach  usługi



dodatkowej,  płatnej  odrębnie,  po  uprzednim  złożeniu  wniosku  o  wykonanie  usługi

dodatkowej w Urzędzie Miejskim w Andrychowie.

     6) chemikalia, w tym:

- resztki farb, lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje

niebezpieczne,

- kleje, lepiszcze, żywice i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne,

- odczynniki fotograficzne,

- środki ochrony roślin i ich opakowania,

- detergenty (w opakowaniach producenta),

-  opakowania  zawierające  pozostałości  substancji  niebezpiecznych  lub  nimi

zanieczyszczone,

    7) zużyte baterie i akumulatory,

    8) przeterminowane leki i termometry rtęciowe,

    9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w tym:

- telewizory, radioodbiorniki, komputery, pralki, lodówki, żelazka, odkurzacze itp.;

- żarówki, świetlówki, lampy rtęciowe i sodowe.

 8. W PSZOK  przy ul. Batorego 24 w Andrychowie przyjmowane są :

    1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w tym:

- telewizory, radioodbiorniki, komputery, pralki, lodówki, żelazka, odkurzacze itp.;

- żarówki, świetlówki, lampy rtęciowe i sodowe.

   2) zużyte baterie i akumulatory,

   3) przeterminowane leki i termometry rtęciowe,

   4) chemikalia, w tym:

- resztki farb, lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje

niebezpieczne,

- kleje, lepiszcze, żywice i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne,

- odczynniki fotograficzne,

- środki ochrony roślin i ich opakowania,

 - detergenty ( w opakowaniach producenta),

-  opakowania  zawierające  pozostałości  substancji  niebezpiecznych  lub  nimi

zanieczyszczone,

9. Przeterminowane leki można również dostarczyć do n/w aptek które posiadają specjalnie

do tego przeznaczone pojemniki:

    1) Apteka ul. Rynek 26 a

    2) Apteka ul. Krakowska 138

    3) Apteka ul. 27 Stycznia 9

    4) Apteka ul. Włókniarzy 18 a



    5)  Apteka ul. Lenartowicza 7

    6) Apteka ul. Lenartowicza 40  

10. Zużyte baterie można również oddać do pojemników znajdujących się w:

    1) Urzędzie Miejskim w Andrychowie ul. Rynek 15

    2) Wydziale Komunikacji i Transportu Referat zamiejscowy w Andrychowie ul. Rynek 30.

11. PSZOK nie przyjmuje popiołu oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

   komunalnych.

12.  Na  teren  PSZOK nie  będą  przyjmowane  odpady  inne  niż  wymienione  w  pkt.  7  i  8

niniejszego Regulaminu.

13. W PSZOK odbierane są tylko i wyłącznie  odpady komunalne, które klasyfikowane są

zgodnie  z  obowiązującym  Rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia  27.09.2001r.

w  sprawie  katalogu  odpadów  (Dz.U.  z  2014  r.,  poz.  1923)  oraz  uwzględnione

w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów.

14.  Odpady komunalne  należy  dostarczyć  do PSZOK posegregowane,  niezanieczyszczone

innymi odpadami oraz właściwie zabezpieczone.

15.  Odpady  wymienione  w  pkt.  7  i  8  Regulaminu  magazynowane  są  selektywnie,

w  specjalnie   do   tego  celu  przeznaczonych,  oznakowanych  pojemnikach,  bądź

w wyznaczonych  miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska.

16. Odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przyjmowane są 

nieodpłatnie po udokumentowaniu  faktu zamieszkiwania na terenie Gminy Andrychów np.

poprzez  okazanie  dowodu  osobistego,  umowy  najmu  albo  kopii  złożonej  deklaracji

o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  lub  innego  dokumentu

potwierdzającego złożenie deklaracji.

17. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.

18.  Przyjęcie  odpadów  odbywa  się  po  sprawdzeniu  zgodności  z  wykazem  odpadów

dopuszczonych do zbierania w PSZOK , ich czystości, składu, zabezpieczenia itp.

Pracownik  PSZOK  ma  prawo  odmówić  przyjęcia  odpadu,  jeżeli  byłoby  to  sprzeczne

z obowiązującymi przepisami prawa, zapisami niniejszego regulaminu lub mogłoby zagrażać

zdrowiu  lub  życiu  ludzi.  W przypadku  odmowy przyjęcia  odpadów,  osoba  dostarczająca

odpady zobowiązana jest do ich natychmiastowego zabrania i zagospodarowania w sposób

zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. 

19. Dostarczane do PSZOK odpady komunalne po zebraniu odpowiedniej partii transportowej

przekazywane są podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego organu, na prowadzenie

działalności w zakresie przetwarzania danego rodzaju odpadów.

20. Każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK rejestrowane jest w prowadzonej ewidencji

przyjmowanych odpadów zawierającej między innymi informacje o rodzaju odpadu, masie



lub  ilości  odebranych  odpadów,  dacie  ich  dostarczenia  do  punktu,  adresie  i  numerze

ewidencyjnym nieruchomości, z której pochodzi odpad.

21.  Samochody,  którymi  dostarczane  są  odpady  do  PSZOK  należy  parkować  na

wyznaczonych miejscach przeznaczonych do parkowania dla klientów.

22. Odpady powinny być dostarczone w takiej formie, aby możliwe było ich wyładowanie

i  przeniesienie  do  pojemników  bądź  wyznaczonych  miejsc  bez  konieczności  użycia

specjalistycznego sprzętu. 

23. Odpady zielone mogą być dostarczone luzem, a w przypadku dostarczenia ich w workach

pracownik PSZOK może zażądać ich opróżnienia przez dostarczającego w celu sprawdzenia

ich zawartości.

24. Rozładunku dokonuje dostarczający odpady do PSZOK.

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

osoby pełnoletniej. 

26. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:

      - przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia

      odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK,

      - zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego 

      ognia;

27. Prowadzący PSZOK prowadzi ewidencję odpadów zgodnie z wymogami ustawy z dnia 

      14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz.701 z późn.zm.).

28. Regulamin PSZOK jest dostępny na stronie internetowej ZGK Sp. z o.o. w Andrychowie

pod  adresem  www.zgk.andrychow.pl (zakładka  gospodarka  odpadami  komunalnymi/

PSZOK) oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Andrychowie pod adresem:  andrychow.eu

(zakładka: gospodarka odpadami)

Wszelkich informacji na temat PSZOK udziela upoważniony pracownik PSZOK na miejscu

lub pracownik ZGK pod nr telefonu 33 875 21 91.

 


