
REGULAMIN  

PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

W NOWEJ RUDZIE PRZY ULICY NIEPODLEGŁOCI  45 C 
 

 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W 

NOWEJ RUDZIE zwany w skrócie PSZOK. 

2. Operatorem PSZOK w Nowej Rudzie są Noworudzkie Usługi Komunalne spółka z o.o. mającą siedzibę przy 

ulicy Stefana  Żeromskiego 2, Tel. 74 872 23 88. 

3. PSZOK jest czynny przez cały rok za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy tj.:  

            - od poniedziałku do piątku w godzinach  8
OO

  -  16
 OO

 

            -  w soboty w godzinach  8
 OO

  -  13
 OO

 

4. Na terenie PSZOK należy stosować się do znaków oraz poleceń wydawanych przez obsługę PSZOK. 

5. Do PSZOK odpady mogą dostarczać wyłącznie mieszkańcy Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Gminy Nowa 

Ruda oraz osoby�świadczące usługi transportu odpadów do PSZOK na rzecz właścicieli nieruchomości z 

w/w gmin. Od w/w osób odpady przyjmowane są nieodpłatnie po udokumentowaniu faktu zamieszkania na 

terenie wymienionych gmin. W PSZOK prowadzony jest rejestr osób dostarczających odpady. 

6. Dostarczający odpady zobowiązany jest do wypełnienia formularza przyjęcia odpadów w punkcie selektywnej 

zbiórki stanowiący załącznik do regulaminu. Dokument wypełniany jest w dwóch egzemplarzach. 

7. Każdorazowo przed zdeponowaniem odpadów należy wjechać na wagę w celu wpisania do rejestru i 

określenia wagi dostarczonych odpadów. 

8. Każdy mieszkaniec może dostarczyć odpady poremontowe i rozbiórkowe pochodzące z remontów mieszkań 

nieodpłatnie. 

9. Ilość i rodzaj dostarczonych odpadów nie może wskazywać, że pochodzi z działalności gospodarczej ani 

świadczyć o likwidacji takiej działalności. 

10. Do PSZOK odpady mogą być dostarczane wyłącznie samochodami osobowymi, samochodami osobowymi z 

przyczepką lub samochodami dostawczymi o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony. 

11. Obsługa PSZOK nie wyjmuje i nie pomaga przenosić przywiezionych odpadów z pojemników. Wskazuje 

osobie dostarczającej odpady, miejsce gdzie i w którym kontenerze czy pojemniku je umieścić. 

12. Dostarczający odpady na żądanie obsługi PSZOK zobowiązany jest otworzyć worek z odpadami w celu 

weryfikacji zawartości. 

13. Dostarczone do PSZOK odpady muszą być posortowane rodzajowo zgodnie z poniższą listą: 

          - papier i tektura w tym opakowania 

          - tworzywa sztuczne w tym opakowania  

          - drewno i opakowania z drewna 

          - metale i opakowania z metali w tym także kolorowe 

          - opakowania wielomateriałowe 

          - szkło i opakowania ze szkła 

          - tekstylia 

          - zużyte opony 

          - odpady poremontowe i rozbiórkowe z rozbiórek 

          - odpady ulegające biodegradacji w tym odpady kuchenne 

          - lampy i urządzenia zawierające rtęć i freony 

          - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne w tym sprzęt AGD i zabawki elektryczne 

          - odpady wielkogabarytowe 

          - przeterminowane leki 

          - zużyte baterie i akumulatory 

          - zużyte oleje w opakowaniach 

          - środki ochrony roślin i rozpuszczalniki 

          - farby, tusze drukarskie, kleje, lepiszcza 

          - odpadowe środki chemiczne - kwasy, alkalia 

          - odczynniki fotograficzne 

          - odpady typu żużel, popiół 

14. Odpady płynne powinny być dostarczone w szczelnych i niecieknących, nieuszkodzonych opakowaniach 

oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania. 

15. Odpady wymienione w ust. 13 gromadzone są selektywnie w zamkniętych pojemnikach, kontenerach oraz 

wiatach chroniących przed dostępem zwierząt. Pojemniki i kontenery są odpowiednio oznakowane dla 

poszczególnych rodzajów odpadów. 



16. Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeżeli byłyby sprzeczne z przepisami prawa oraz 

mogłyby zagrażać zdrowiu i życiu. 

17. Punkt PSZOK przyjmuje odpady zbierane selektywnie wytworzone na terenie Gminy Nowa Ruda oraz 

Gminy Miejskiej Nowa Ruda nieodpłatnie z przeznaczeniem do odzysku lub unieszkodliwienia. 

18. W PSZOK gromadzone są odpady selektywnie w specjalnie do tego celu przeznaczonych, oznakowanych 

pojemnikach, bądź wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska. 

19. Korzystający z PSZOK  zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, zasad BHP i P.Poż.. 

20. Na terenie PSZOK dzieci mogą przebywać wyłącznie pod opieką pełnoletniej osoby dorosłej. 

21. PSZOK nie przyjmuje zmieszanych odpadów komunalnych. 

22. Przyjęcia odpadów dokonuje pracownik PSZOK. 

23. Dostarczone odpady do PSZOK muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi 

odpadami. 

24. Odpady zielone tj.: trawa, liście, ścinki gałęzi i żywopłotów przyjmowane są w workach foliowych lub 

kontenerach-pojemnikach. 

25. Odpady dostarczone do PSZOK winny być dostarczone w workach foliowych lub opakowaniach zbiorczych, 

za wyjątkiem odpadów wielkogabarytowych. 

26. Dostarczony sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być kompletny nie może być zdekompletowany. 

27. Dostarczone odpady wielkogabarytowe (meble, skrzynie, wózki itp.) do PSZOK muszą być opróżnione z 

innych zawartości. 

28. Dostarczone opony do PSZOK muszą pochodzić wyłącznie z: rowerów, wózków, motorowerów, motocykli 

oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. 

29. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczyć z podziałem na odpowiednie frakcje (szkło, okna, gruz 

betonowy lub ceglany) 

30. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady dostarczone w sposób selektywny umożliwiający selektywne 

odebranie i gromadzenie odpadów. 

31. PSZOK nie będzie przyjmował niżej wymienione odpady: 

           - budowlane i rozbiórkowe zawierające papę, azbest, smołę i inne odpady niebezpieczne, 

           - opony z pojazdów ciężarowych, sprzętu budowlanego, urządzeń przemysłowych , maszyn rolniczych i 

kombajnów, 

           - od osób fizycznych w ilości wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe. 

32. Każdorazowe przyjęcie odpadów w PSZOK zostanie zarejestrowane w formularzu zawierającym datę, 

rodzaj odpadu, kod, wagę, imię i nazwisko osoby dostarczającej. 

 

 


