
REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w Gminie Kampinos zwany dalej „PSZOK”. 

2. Prowadzącym PSZOK jest Urząd Gminy w Kampinosie ul. Niepokalanowska 3 - Referat Inwestycji i 

Gospodarki Komunalnej. 

3. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w Kampinosie A przy 

Oczyszczalni Ścieków.  

4. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest od wtorku do soboty w godzinach 11.00 

- 19.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

5. PSZOK przyjmuje segregowane u źródła odpady komunalne z przeznaczeniem do unieszkodliwienia 

lub odzysku. 

6. Do PSZOKU przyjmowane są odpady tylko od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na 

terenie Gminy Kampinos. 

7. Do PSZOKU przyjmowane są odpady w ramach opłaty pobieranej za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

8. Warunkiem przyjęcia odpadów do PSZOK jest okazanie potwierdzenia opłaconej należności za śmieci.  

9. Odpady w PSZOK gromadzone są: 

-  selektywnie,  

- w specjalnie do tego celu przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach, 

- w wyznaczonych miejscach,  

w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska. 

10. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane zgodnie z obowiązującym „Regulaminem 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kampinos” i nie mogą być zanieczyszczone innymi 

odpadami. 

11. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kampinosie A, przyjmowane są 

następujące frakcje odpadów komunalnych: 

a) odpady zielone (w szczególności drobne gałęzie, liście, skoszona trawa), 

b) odpady ulegające biodegradacji, 

c) odpady wielkogabarytowe, (meble, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, duże 

zabawki, wyposażenia łazienkowe i kuchenne), 

d) odpady budowlane i rozbiórkowe (czysty gruz, niezanieczyszczone odpady budowlane i rozbiórkowe),  

e) chemikalia (przepracowane oleje silnikowe, resztki farb, lakierów klejów, żywic, środki ochrony roślin 

oraz ich opakowania),  

f) przeterminowane leki,  

g) papier i tektura oraz opakowania z tektury ( karton, pudełka itp.), 



h) metale i opakowania z metali, ( puszki po napojach, konserwach),  

i) szkło, i opakowania szklane,  

j) zużyte baterie i akumulatory, 

k) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (sprzęt nie może być rozmontowany), 

l) zużyte opony,  

m) opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne, 

n) opakowania wielomateriałowe, 

o) popioły. 

12. PSZOK prowadzi punkt napraw oraz punkt przyjmowania rzeczy używanych niestanowiących 

odpadów, celem ponownego użycia. 

13. Frakcje odpadów których nie można oddawać do PSZOK w Kampinosie A:  

a) odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów pochodzących z działalności gospodarczej,  

b) odpadów pochodzących z prac budowlanych objętych pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem do 

Starostwa Powiatowego,  

c) złomów metalicznych i stopów metali (miedz, brąz mosiądz, aluminium, ołów, cynk, żelazo, stal), 

d) szkła zbrojonego i hartowanego,  

e) styropianu, 

f) materiałów zawierających azbest,  

g) odpadów samochodowych ( zderzaki, szyby samochodowe, itp.),  

h) padłych zwierząt.  

14. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (nie cieknących) i nie 

uszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację 

odpadów w chwili przekazania. 

15. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu jeżeli stwierdzi, że odpady mogą pochodzić 

z działalności gospodarczej lub jej likwidacji, z nieruchomości położonej na terenie innej gminy oraz jeśli 

byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu i życiu ludzi. 

16. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK odpadów, pracownik PSZOK sporządza 

stosowną notatkę wraz z uzasadnieniem i dokumentacją fotograficzną. 

17. Pracownik PSZOK nie wyjmuje i nie umieszcza w pojemnikach przywiezionych odpadów, wskazuje 

jedynie miejsce, pojemnik lub kosz w którym dostarczający powinien umieścić odpad. 

18. Zebrane odpady będą przekazywane do zagospodarowania podmiotom posiadającym wymagane 

prawem zezwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

19. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu. 

20. Regulamin jest dostępny na terenie PSZOK w Kampinosie A oraz na stronie Bip Urzędu Gminy 

Kampinos – www.bip.Kampinos.pl. 

http://www.bip/

