
REGULAMIN 

GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH  

W MAŁOCIECHOWIE 

(GPSZOK) 

1. Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez 

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwane dalej 

"GPSZOK". 

2. GPSZOK w Małociechowie czynny jest w: 

Środy: 08.00 – 14.30 

Soboty: 08.00 – 13.00 

3. Do GPSZOK przyjmowane są odpady powstające w gospodarstwach 

domowych z terenu Gminy Pruszcz i dostarczane przez mieszkańców Gminy 

Pruszcz. 

4. Odbieranie odpadów w GPSZOK odbywa się w ramach poniesionej przez 

właściciela nieruchomości zamieszkałej, położonej na terenie Gminy Pruszcz 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

5. W GPSZOK przyjmowane są tylko i wyłącznie następujące rodzaje odpadów: 

 odpady zielone 

 baterie i akumulatory 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe 

 odpady budowlane i rozbiórkowe 

 sprzęt elektryczny i elektroniczny 

 zużyte opony 

 papier i tektura 

 tworzywa sztuczne 

 szkło 

 metale 

 popioły 

 leki 

 chemikalia 

 opakowania wielomateriałowe 



6. Wykaz przyjmowanych odpadów wraz z kodami, sklasyfikowanych zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206) stanowi załącznik nr 

1 do niniejszego Regulaminu. 

7. Wyżej wymienione odpady będą przyjmowane, pod warunkiem, że będą 

wcześniej posegregowane oraz właściwie zabezpieczone. 

8. Odpady do GPSZOK należy dostarczać własnym transportem. 

9. Odpady budowlano – rozbiórkowe posegregowane (czyste), będą 

przyjmowane w GPSZOK do 1 tony rocznie. 

10. W GPSZOK nie są przyjmowane: 

 ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE 

 MATERIAŁY ZAWIERAJĄCE AZBEST, PAPĘ, SMOŁĘ 
 SZYBY SAMOCHODOWE, SZKŁO ZBROJONE I HARTOWANE 

 CZĘŚCI SAMOCHODOWE 

 INNE, WSKAZUJĄCE NA TO, ŻE NIE POCHODZĄ Z GOSPODARSTW 

DOMOWYCH 

OBOWIĄZUJE ZAKAZ PRZYWOŻENIA ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ! 

  

11. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem 

odpadów dopuszczonych do zbierania w GPSZOK, ich czystości składu i 

zabezpieczenia 

12. Pracownicy obsługi GPSZOK: 

 mają prawo odmówić przyjęcia odpadu niesegregowanego 

(zmieszanego), niezgodnego z listą przyjmowanych odpadów lub jeśli 

byłoby to sprzeczne z przepisami prawa lub mogłoby zagrażać zdrowiu 

lub życiu ludzi 

 nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazują jedynie 

miejsce, gdzie należy je umieścić. 

13. Oddający odpady do GPSZOK: 

 ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób 

wskazany przez znaki informacyjne lub pracowników obsługi GPSZOK 



 może poruszać się tylko po wyznaczonych częściach obiektu zgodnie z 

oznakowaniem 

14. Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 

przyjmowane są po okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce 

zamieszkania/zameldowania na terenie Gminy Pruszcz 

15. Na terenie GPSZOK odpady wymienione w punkcie 5 gromadzone się 

selektywnie w szczelnych, zamykanych pojemnikach (beczkach, 

kontenerach), paletach itp. przystosowanych do rodzaju zbieranych odpadów 

oraz w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska. 

16. Zebrane odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenie 

właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów. 

17. Wszelkich informacji o pracy GPSZOK udziela pracownik GPSZOK-u na 

miejscu lub pod numerem telefonu (52) 562 70 99 

18. Prowadzący GPSZOK w Małociechowie prowadzi ewidencję odpadów ( rodzaj 

i ilość przekazywanych odpadów) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. 

zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 

2001 r. w sprawie katalogu odpadów. 

19. Należy wydawać każdorazowo, w formie papierowej, osobom przekazującym 

odpady do GPSZOK, karty przyjęcia odpadów. 

20. Prowadzący GPSZOK jest zobowiązany do sporządzania miesięcznych 

sprawozdań dot. ilości i rodzaju wraz z kodem odebranych odpadów, a także 

sprawozdań dotyczących ilości i rodzaju przekazanych odpadów do odzysku, 

recyklingu, składowania, wraz z podaniem nazw i adresu firmy, 

przedkładania kart przekazania odpadów wraz z rozliczeniem (fakturą) za 

miesiąc poprzedni. 

21. Nadzór nad GPSZOK w Małociechowie prowadzi Urząd Gminy Pruszcz. 

22. Niniejszy Regulamin GPSZOK obowiązuje od dnia 01.01.2014 r. 

  

  



Cennik Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 

Małociechowie: 

1. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 61,00 zł/Mg 

2. gruz ceglany – 61,00 zł/Mg 

3. zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych – 

184,00 zł/Mg 

4. zmieszane odpady z budowy, remontów – 262,00 zł/Mg 

Podane kwoty są cenami brutto. 


