
Załącznik nr 1 

 

Regulamin korzystania z 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

zlokalizowanego w ZUOK Długoszyn 

dla mieszkańców Gminy Ośno Lubuskie 

 
1. Regulamin określa sposób świadczenia usługi przez Punkt Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) w ZUOK Długoszyn. 

2. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu 

i poleceń pracownika PSZOK. 

3. PSZOK w ZUOK Długoszyn czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 

08.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, a także: 2 maja, 24 

grudnia oraz 31 grudnia. 

4. PSZOK w ZUOK Długoszyn przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie gminy Ośno Lubuskie. 

5. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK. 

6. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu ich zgodności z wykazem 

przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia oraz 

przedstawieniu dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na rzecz gminy za bieżący okres rozliczeniowy, bądź 

upoważnienia, które stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 

7. Do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie odpady powstające na terenie nieruchomości 

położonych w Gminie Ośno Lubuskie, spełniające definicję odpadów komunalnych,                  

o której mowa w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku: 

 Papier, w tym odpady z papieru, tektury, odpady opakowaniowe z papieru 

i odpady opakowaniowe z tektury; 

 Metale, w tym odpady metali, odpady opakowaniowe z metali i tworzyw 

sztucznych, w tym odpady tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe tworzyw 

sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

 Szkło białe i kolorowe, w tym odpady ze szkła i odpady opakowaniowe ze szkła; 

 Odpady niebezpieczne (pochodzące z gospodarstw domowych): 

- Zużyte baterie i akumulatory, 

- Elementy oświetleniowe, świetlówki, żarówki energooszczędne,  itp.,  

- Puste opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, 

- Zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne (kompletne) 

 Przeterminowane leki 



 Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły 

i strzykawki 

 Meble i odpady wielkogabarytowe 

 Zużyte opony z pojazdów osobowych i jednośladów o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3,5 t, o rozmiarze nie przekraczającym 56 cm (22 cale) 

 Odzież i tekstylia 

 Odpady budowlane i rozbiórkowe (pochodzące z drobnych remontów 

wykonywanych we własnym zakresie, nie wymagających zgłoszenia robót lub 

pozwolenia na budowę) z podziałem na: 

- odpady betonu i gruzu betonowego, 

                  - odpady gruzu ceglanego, 

                  - odpady ceramiczne i elementy wyposażenia: sanitarne, armatura itp., 

                  - drewno -  parkiety, boazerie itp.,  

                  - szkło: szyby okienne, lustra, luksfery itp., 

                  - tworzywa sztuczne: płytki PCV, instalacje PCV, panele ścienne itp. 

8. Odpady dostarczone do PSZOK powinny być posegregowane oraz właściwie 

zabezpieczone. 

9. Ilość nieodpłatnie przyjmowanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych takich jak 

odpady ceramiczne i elementy wyposażenia: sanitarne, armatura itp.; drewno – 

parkiety, boazerie itp.; szkło: szyby okienne, lustra, luksfery itp.; tworzywa sztuczne: 

płytki PCV, instalacje PCV, panele ścienne itp. od właścicieli nieruchomości jest 

limitowana  i wynosi 250 kg/gospodarstwo domowe lub nieruchomość 

niezamieszkałą/ rok. 

10. Ilość nieodpłatnie przyjmowanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych takich jak 

odpady betonu i gruzu betonowego, odpady gruzu ceglanego od właścicieli 

nieruchomości jest limitowana i wynosi 1000 kg/gospodarstwo domowe lub 

nieruchomość niezamieszkałą/ rok. 

11. W przypadku dostarczenia odpadów w ilości większej niż limit ustalony w pkt 9           

i pkt 10 właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty za 

unieszkodliwienie odpadów zgodnie z obowiązującym cennikiem CZG-12.  

12. Odmawia się przyjęcia odpadów w przypadku stwierdzenia przez pracownika 

PSZOK,  iż dostarczone odpady nie znajdują się na wykazie odpadów przyjmowanych 

oraz w przypadku stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów 

niebezpiecznych,  a także w przypadku stwierdzenia przekroczenia limitu, o którym 



mowa w pkt 9 i pkt 10, gdy właściciel nieruchomości nie zgadza się na uiszczenie 

opłaty, o której mowa w pkt 11 regulaminu. 

13. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w 

przypadkach, o których mowa w pkt 12 regulaminu. 

14. Pracownik PSZOK wystawi dostarczającemu potwierdzenie przyjęcia odpadów. 

15. W przypadku dostarczania odpadów przez przedsiębiorcę lub inną osobę dostarczającą 

odpady w imieniu właściciela nieruchomości, zobowiązany jest on do napisania 

upoważnienia dla transportującego, a osoba transportująca odpady również 

zobowiązana jest do podpisania tego upoważnienia. Upoważnienie takie dostępne jest 

do pobrania na stronie www.osno.pl w zakładce gospodarka odpadami lub w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim w pokoju nr 11. Wzór upoważnienia stanowi 

załącznik nr 1 do regulaminu. Upoważnienie przedstawia się pracownikowi PSZOK 

podczas dostarczania odpadów. 

16. Zebrane odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenia 

właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów. 

17. Nadzór nad PSZOK w ZUOK Długoszyn prowadzi Celowy Związek Gmin CZG-12                  

w Długoszynie 

18. Wszelkich informacji o pracy PSZOK udziela pracownik PSZOK na miejscu lub po nr 

telefonu 95 755 93 71 lub 72 oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim 

pod nr tel. 95 757 60 29 lub 95 757 13 35. 

19. Skargi i wnioski przyjmowane są w siedzibie Celowego Związku Gmin CZG-12 od 

poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 

20. Regulamin korzystania z PSZOK oraz cennik przyjęcia odpadów CZG-12 są dostępne 

na stronie internetowej CZG-12 oraz gminy Ośno Lubuskie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. nr 1  
do Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego  
Zbierania Odpadów Komunlanych zlokalizowanego 

 w ZUOK Długoszyn dla mieszkańców Gminy Ośno Lubuskie 

 
Ośno Lubuskie, dn. …………………………….. 

 
UPOWAŻNIENIE DLA TRANSPORTUJĄCEGO 

 
Ja, niżej podpisany 
imię: ……………………………..                    nazwisko:………………………….………… 
PESEL: ………………………………………….. 
zamieszkały:  ul. ……………………………………......... nr domu………. nr 
lokalu…………. 
miejscowość:………………………………………… ……. kod pocztowy: ………-……… 
 

upoważniam 
imię: ……………………………..                    nazwisko:………………………….………… 
PESEL: ………………………………………….. 
zamieszkały:  ul. ……………………………………......... nr domu………. nr 
lokalu…………. 
miejscowość:………………………………………… ……. kod pocztowy: ………-……… 
 
do oddania w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpadów 

wytworzonych na nieruchomości w Gminie Ośno Lubuskie w miejscowości 

………………………………… przy                                                                                                         

ul. ……………………………………………….nr domu……….. nr lokalu …………. 

której jestem: 

właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym, zarządcą, 

najemcą/dzierżawcą, pełnomocnikiem władającego nieruchomością, 

inne…………………………………………..….*, oraz oświadczam, że uiszczono opłaty za 

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi przez właściciela nieruchomości z terenu której 

pochodzą odpady. 

 

………………………………………………… 

                                                                   (podpis) 

*- niepotrzebne skreślić 

 

 


