
ZARZĄDZENIE NR  OS.0050.261.2022 

WÓJTA GMINY BRZEŹNICA 

z dnia 03 stycznia 2022 roku 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Brzeźnica 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym     (t. 

j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) 

w wykonaniu Uchwały Nr XXXVI/318/2021 Rady Gminy Brzeźnica z dnia      10 grudnia 2021 

r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w 

zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2021 r. poz. 7692). 

 

 Wójt Gminy Brzeźnica zarządza, co następuje: 

§ 1. 

Wprowadza się Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

na terenie Gminy Brzeźnica, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi ds. gospodarki odpadami. 

§ 3. 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Brzeźnica. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 



Załącznik do Zarządzenia Nr OS.0050.261.2022 

Wójta Gminy Brzeźnica 

z dnia 03 stycznia 2022 roku 

 

 

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA 

§ 1 

Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Brzeźnica, zwanym dalej PSZOK. 

§ 2 

1. PSZOK na terenie Gminy Brzeźnica prowadzony jest przez Gminę Brzeźnica. Obsługę,   

odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powierzono Przedsiębiorstwu Usług 

Komunalnych „EMPOL” Sp.z o.o. z siedzibą os. Rzeka 133 34-451 Tylmanowa. 

2. PSZOK zlokalizowany jest w miejscowości Brzezinka ul. Promowa 57 na terenie 

Oczyszczalni Ścieków. 

3. PSZOK czynny jest dwa razy w miesiącu w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca od 11.00 

– 17.00 ( za wyjątkiem dni świątecznych). 

 

4. Przyjęcia odpadów dokonuje pracownik Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych EMPOL. 

5. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów           z 

Uchwałą nr XXXVI/318/2021 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 10 grudnia 2021r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

6. Odpady przyjmowane są do PSZOK od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 

Brzeźnica w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

7. Transport odpadów do PSZOK właściciel nieruchomości zapewnia we własnym zakresie     i 

na własny koszt. 

§ 3 

1. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady zebrane w sposób selektywny. 

2. Nie przyjmuje odpadów pochodzących z działalności gospodarczej. W stosunku do tych 

odpadów obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami. 

3. Przyjęcie odpadów do PSZOK odbędzie się po weryfikacji osoby oddającej odpady w 

zakresie potwierdzenia, że jest mieszkańcem gminy Brzeźnica lub działa z jego upoważnienia, 

co osoba oddająca odpady winna udokumentować we własnym zakresie, po okazaniu 



dokumentu „Informacji / Zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi” obowiązującymi w danym roku lub potwierdzenia dokonania opłaty za 

dany kwartał”. 

Osoba działająca z upoważnienia powinna dostarczyć pisemne upoważnienie od właściciela 

nieruchomości w imieniu którego działa. 

 

§ 4 

1, PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów w każdej ilości: 

a) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury; 

b) szkło i opakowania ze szkła; 

c) tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych; 

d) metale i opakowania z metali; 

e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

f) bioodpady; 

g) przeterminowane leki; 

h) odpady higieniczne tj. 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 igieł i strzykawek. 

i) chemikalia (chemikalia powstające w gospodarstwach domowych i opakowania po 

chemikaliach (m.in.farby, lakiery, rozpuszczalniki, opakowania po farbach, 

lakierach i rozpuszczalnikach, zużyte oleje odpadowe, opakowania po nawozach 

sztucznych, kwasy, alkalia), lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć; 

j) zużyte baterie i akumulatory; 

k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

l) odpady wielkogabarytowe; 

m) odpady tekstyliów i odzież. 

 

2. W PSZOK przyjmowane są limitowane ilości, wytworzonych na terenie nieruchomości, 

następujących rodzajów odpadów komunalnych: 

a) zużyte opony w ilości nie przekraczającej 8 szt. opon pochodzących z pojazdów o 

dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t na nieruchomość zamieszkałą na rok, 

b) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie przekraczającej 300 kg na nieruchomość 

zamieszkałą na rok, wytworzone we własnym zakresie w gospodarstwie domowym, na 

wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub na 

wykonie których nie jest wymagane zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót do 

właściwego organu administracji. 

 

§ 5 

1. Odpady wymienione w § 4 gromadzone są selektywnie w pojemnikach lub kontenerach, 

chroniących przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczających odpady 

przed działaniem czynników atmosferycznych. 

2. Osoba przywożąca odpady jest zobowiązana złożyć je osobiście do kontenera lub pojemnika 

wskazanego przez osobę obsługującą PSZOK. 

§ 6 



1. Odpady dostarczane do PSZOK powinny być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone, 

nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone. 

2. Opakowania po chemikaliach powinny znajdować się w oryginalnych, nieuszkodzonych 

opakowaniach producenta oraz powinny zawierać etykiety. 

§ 7 

1. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady dostarczone w sposób umożliwiający ich 

selektywne odebranie zgodnie z kategoriami odpadów wymienionymi w § 4. 

2. Odpady wskazane w § 4 przyjmowane będą w PSZOK, jednakże w przypadku gdy ilość 

dostarczonych odpadów lub ich typ wskazywać będzie na pochodzenie z innego źródła niż 

wytworzone na terenie właściciela nieruchomości zamieszkałej, osoba obsługująca PSZOK 

może żądać wskazania pochodzenia odpadów, a także odmówić ich przyjęcia do czasu 

wyjaśnienia źródła ich pochodzenia. O każdym takim przypadku osoba obsługująca PSZOK 

niezwłocznie zawiadomi Urząd Gminy Brzeźnica. 

§ 8 

Osoba obsługująca Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzi ewidencję 

odbieranych odpadów z uwzględnieniem rodzaju i ilości odpadu oraz pełnych danych 

adresowych właściciela nieruchomości, z których są dostarczane poszczególne odpady 

segregowane. 

§ 9 

1. Podmiot obsługujący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych może odmówić 

przyjęcia odpadów w przypadku gdy: 

a) dostarczone zostaną odpady inne niż wymienione w § 4, 

b) dostarczone zostaną zmieszane odpady komunalne oraz popiół, 

c) dostarczone zostaną odpady nieprawidłowo zabezpieczone (w uszkodzonych nieszczelnych 

opakowaniach lub zanieczyszczone), 

d) dostarczone zostaną odpady niemożliwe do zidentyfikowania. 

 

2. Dostarczający odpady w przypadku stwierdzenia sytuacji opisanej w ust. 1 zobowiązany jest 

do natychmiastowego zabrania odpadów. 

§ 10 

Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do: 

a) przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia 

odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK, 

b) zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego 

ognia, 

c) zachowania porządku i czystości podczas rozładunku odpadów. 

 

§ 11 



1. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego 

Regulaminu. 


