
 
 

 

 REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH "EKO - PUNKT" W OLEŚNICY. 
 
 
 

§1 
 

1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych "EKO - PUNKT" w Oleśnicy, zwanym dalej PSZOK. 
2. PSZOK w Oleśnicy prowadzony jest przez Miejską Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. w Oleśnicy. 
3. PSZOK na terenie miasta Oleśnica zlokalizowany jest przy ul. Moniuszki, 56-400 Oleśnica. 
4. Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne, wymienione w dokumencie pn. "Lista przyjmowanych odpadów wraz z wykazem gmin z 

których przyjmowane są odpady na "EKO-PUNKT" w Oleśnicy". 
5. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK, zatrudniony w Miejskiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. w Oleśnicy. 
6. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów. 
7. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

 
 

§2 
 

Do PSZOK przyjmowane są segregowane odpady zgodnie z zapisem w §1 ust.4 niniejszego Regulaminu, od: 
- mieszkańców z terenu Miasta Oleśnica, legitymujących się dokumentem potwierdzającym miejsce zameldowania, (w przypadku braku meldunku dokumentem 

potwierdzającym miejsce zamieszkania np. umowa najmu lokalu itp.), 
- podmiotów z terenu Miasta Oleśnica, na podstawie zawartej ważnej umowy na przyjęcie odpadów na PSZOK oraz wpisu do rejestru BDO. Przekazujący odpad z 

przedsiębiorstwa podlegającego wpisowi do BDO, zobowiązany jest do wystawienia w systemie każdorazowo Karty Przekazania Odpadów (przedsiębiorca 
uzupełnia pole przekazujący oraz transportujący). 

 
 

§3 
 

1. Rodzaje i ilości odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK - zgodnie z dokumentem pn. "Lista przyjmowanych odpadów wraz z wykazem gmin z 
których przyjmowane są odpady na "EKO-PUNKT" w Oleśnicy". 

2. Lista przyjmowanych odpadów oraz wykaz gmin z których przyjmowane są odpady, dostępna jest również na stronie:  www.mgk.olesnica.pl 
 
 

§4 

 
PSZOK będzie otwarty w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00 oraz w soboty w godzinach 10:00 – 16:00 dla mieszkańców 
oraz w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 15:00 dla przedsiębiorstw. 

 
 

§5 
 

1. Odpady przywożone do PSZOK muszą być dostarczane selektywnie (posegregowane na poszczególne frakcje), umożliwiające ich osobne zważenie dla 
poszczególnego kodu odpadów, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach, kontenerach, bądź w wyznaczonych miejscach w sposób 
bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska oraz w sposób uniemożliwiający ich rozsypanie w trakcie ich przyjęcia (wyładunku, ważenia, itp.) na terenie PSZOK. 

2. Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą być zmieszane, zanieczyszczone, ani takie które uniemożliwiają ich wiarygodną identyfikację. 
3. Opakowania po substancjach niebezpiecznych płynnych (farby, lakiery, chemikalia, środki ochrony roślin, smary, oleje itp.) winny być opróżnione i 

nieuszkodzone. 
4. Potwierdzenie przyjęcia odpadów odbywa się w miesięcznych kartach eksploatacyjnych PSZOK. 
5. Na teren PSZOK nie będą przyjmowane odpady niesegregowane (zmieszane) oraz inne niż zgodne z zapisem §1 ust.4 niniejszego Regulaminu. 
6. Odpady na PSZOK mogą być przyjmowane wyłączenie w ilości pozwalających na ich zważenie na terenie PSZOK (waga najazdowa dla pojazdów do 3,5 Mg) do 

objętości 3 m3 jednorazowo. 
 

§6 
 

1. Obowiązkiem pracownika PSZOK jest sprawdzenie zgodności przyjmowanych odpadów (rodzaj i ilość), spisanie danych dowożącego odpady, zważenie 
poszczególnych rodzajów odpadów oraz wskazanie pojemników, kontenerów lub miejsc gromadzenia odpadów. 

2. Obsługujący PSZOK, prowadzi rejestr podmiotów, do których przekazywane są zbierane odpady. Rejestr ten zawiera m. in. nazwę i  adres firmy przyjmującej 
odpad danego rodzaju, zezwolenia świadczące o możliwości prowadzenia działalności w zakresie gospodarki tego rodzaju odpadami. 

3. Obowiązkiem przywożącego odpady na PSZOK jest podanie danych w celu prowadzenia właściwych kart eksploatacji PSZOK, umieszczenie na wadze 
poszczególnych rodzajów odpadów (osobno dla każdego z rodzajów odpadów) oraz załadunek poszczególnych odpadów do wskazanych właściwych pojemników, 
kontenerów lub miejsc gromadzenia odpadów. 

 
 

§7 
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020 r. 

http://www.mgk.olesnica.pl/

