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REGULAMIN 
 Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)  

dla mieszkańców Miasta Gliwice 
 

 

1. W PSZOK-u bezpłatnie przyjmowane są wyłącznie odpady komunalne, 

określone  w  pkt  4  po  spełnieniu  następujących  warunków: 

a) odpady pochodzą z nieruchomości zamieszkałych od mieszkańców miasta 

Gliwice; 

b) ilość i rodzaj dostarczonych odpadów nie może wskazywać, że pochodzą 

one z innego źródła niż gospodarstwo domowe (np. odpady z działalności 

gospodarczej lub innych nieruchomości niezamieszkałych); 

c) odpady zostały dostarczone pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nie 

przekraczającej 3,5 tony; 

d) odpady są zebrane zgodnie z podziałem na rodzaje odpadów określone w pkt 4; 

e) spełnione są pozostałe zapisy niniejszego regulaminu  

2. Mieszkaniec miasta Gliwice przy dostawie odpadów do PSZOK-u zobowiązany 

jest dostosować się do wytycznych zawartych w Instrukcji bezpiecznego 

korzystania  z  punktu  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych 

3. Punkt  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych  zlokalizowany  jest  na 

terenie  składowiska  odpadów  w  Gliwicach  przy  ul. Rybnickiej. 

 Czynny jest w następujących godzinach: 

   od poniedziałku do piątku          od 700 do 1700                          

   w soboty               od 700 do 1300 
 

W święta i dni wolne od pracy PSZOK jest nieczynny.  

 

4. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie następujące rodzaje odpadów  

komunalnych: 

  
a) Odpady zielone 

b) Zużyte opony 

c) Odpady budowlane i rozbiórkowe (z drobnych prac remontowych 

budynków mieszkalnych) z wyłączeniem azbestu i eternitu 

d) Odpady wielkogabarytowe  

e) Chemikalia  

f) Zużyte baterie i akumulatory 

g) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny           
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5. Kontenery na odpady, znajdujące się na terenie punktu selektywnego zbierania  

odpadów  oznakowane  są  rodzajem  zbieranego  odpadu: 
 

Odpady umieszcza się zgodnie z oznakowaniem 
 

ODPADY ZIELONE 
/np. trawa, liście, gałęzie/ 

OPONY   /do 20”/ 

BUDOWLANE – zmieszane 

BUDOWLANE – izolacyjne 
/np. papa, wełna mineralna, styropian, folia/ 

GRUZ 
/czysty betonowy i ceglany/ 

WIELKOGABARYTY – drewno 
/np. meble (szafy, tapczany, fotele, krzesła), 

okna, materace, dywany, drewno/ 

   WIELKOGABARYTY – metal 
/np. grzejniki, rowery, wanny żeliwne/ 

 REZERWA 

CHEMIKALIA 

ZUŻYTE BETERIE I AKUMULATORY 

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY   

 

6. Mieszkaniec miasta Gliwice przy dostawie odpadów do PSZOK-u zobowiązany jest: 

 ustawić pojazd przed znakiem STOP,  

 podejść do obsługi wagi i podać numer rejestracyjny pojazdu oraz rodzaj 

dostarczonych odpadów, 

 odtransportować odpady do miejsca, w którym ustawione są kontenery, 

 samodzielnie rozładować dostarczone odpady i umieścić w odpowiednio 

oznakowanych kontenerach, 

 pozostawione w miejscu rozładunku resztki odpadów należy uprzątnąć, 

 po rozładowaniu i uprzątnięciu wyjechać pojazdem zgodnie z oznaczeniem. 

 

7. W przypadku niezastosowania się do zapisów niniejszego Regulaminu odpady 

nie zostaną przyjęte. W szczególności pracownik PSZOK ma prawo odmówić 

przyjęcia odpadów jeżeli: 
 

a) stwierdzi, że pochodzą z działalności gospodarczej 

b) ilości dostarczonych odpadów przekraczają możliwości wyprodukowania ich  

w gospodarstwie domowym  
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c) odpady wskazują źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe  

d) nie są posegregowane  
 

W przypadku wątpliwości pracownik PSZOK ma prawo poprosić mieszkańca 

dostarczającego odpady o dobrowolne podanie adresu swojego gospodarstwa 

domowego  na  terenie  którego  odpady  zostały  wytworzone. 

Nie podanie adresu skutkować będzie odmową przyjęcia odpadów. 

 

8. Za odpady nie ujęte w Regulaminie lub niespełniające warunków 

Regulaminu  pobierana  jest  opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

 
 

   

                                                  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


