
Załącznik  

do uchwały Nr XXXVII/255/2018 

Rady Gminy Lelis 

z dnia 28 czerwca  2018 r. 

 

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów  Komunalnych  

w miejscowości Gibałka, gmina Lelis 

 
§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego   

Zbierania  Odpadów Komunalnych w miejscowości  Gibałka,  gmina Lelis. 

2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwany dalej PSZOK-em 

zlokalizowany jest w miejscowości Gibałka, działka nr ew. 153/2 (teren przy 

zrekultywowanym wysypisku śmieci), zjazd z drogi powiatowej nr 2537 W Łodziska-

Lelis-Gąski-granica województwa (Laski) w drogę gminną nr 250608 W.  

3. PSZOK czynny  jest od wtorku do soboty w godzinach: wtorek od 7:00 do 15:00, środa 

od 10:00 do 18:00, czwartek i piątek od 8:00 do 16:00 oraz w sobotę w godzinach od  

11:00 do 19:00 z wyłączeniem dni wolnych od pracy oraz świąt.  

4. Przyjęcia odpadów do PSZOK dokonuje upoważniony pracownik Urzędu Gminy Lelis. 

5. Do PSZOK-u przyjmowane są selektywnie zebrane  odpady komunalne, powstające 

wyłącznie w nieruchomościach zamieszkałych objętych systemem zagospodarowania 

odpadami komunalnymi z terenu gminy Lelis. 

§ 2. 1. Odpady do PSZOK-u mieszkańcy dostarczają na własny koszt oraz własnym 

transportem nieprzekraczającym dopuszczalnej masy całkowitej do 3,5 tony. 

2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich 

zgodności z wykazem przyjmowanych odpadów, ich składu, zabezpieczenia  

i czystości.  

3. Pracownik obsługujący PSZOK zobowiązany jest prowadzić ewidencję 

przyjmowanych odpadów z uwzględnieniem następujących danych: numer pozycji, 

data przyjęcia odpadów, adres nieruchomości z której pochodzą odpady, ich rodzaj, 

ilość, wagę oraz kod odpadu na podstawie oświadczeń składanych przez osoby 

dostarczające selektywnie zebrane  odpady komunalne . Wzór oświadczenia  stanowi 

załącznik do regulaminu. 

4. Pracownik Urzędu Gminy w Lelisie może odmówić przyjęcia odpadów jeżeli są 

niezgodne z wykazem przyjmowanych odpadów, są nieposegregowane, 

uniemożliwiają zważenie  ich oraz ilość i rodzaj wskazuje że pochodzą z działalności 

gospodarczej lub jej likwidacji. 

5. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest 

zobowiązana do ich natychmiastowego zabrania i zagospodarowania w sposób zgodny 

z wymogami przepisów ochrony środowiska. 

§ 3. 1. PSZOK przyjmuje selektywnie zebrane odpady takie jak : 

1) papier (gazety, katalogi, ulotki, książki, papier i tektura), kody odpadów 20 01 01,  

15 01 01; 

2) metale (puszki po napojach, konserwach, zakrętki od słoików), kod odpadów 15 01 

04; 

3) tworzywa sztuczne (plastikowe butelki i  pojemniki bez zawartości, plastikowe 

doniczki, wiadra), kod odpadów 20 01 39, opakowania z tworzyw sztucznych, 

 kod odpadów 15 01  02; 



4) szkło (butelki szklane, słoiki i opakowania szklane bez zawartości, szyby okienne 

bez ram), kody odpadów 20 01 02, 15 01 07; 

5) odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne ulegające biodegradacji, 

odpadki warzywne i owocowe), kod odpadów 20 01 08; 

6) odpady zielone ( trawy, liście, rozdrobnione gałęzie), kod odpadów 20 02 01; 

7) przeterminowane leki, kody odpadów 20 01 31*, 20 01 32; 

8) chemikalia oraz zanieczyszczone opakowania (przepracowane lub 

przeterminowane oleje silników samochodowych, opakowania po olejach, 

resztkach farb, lakierów, klejów, środków konserwacji i ochrony drewna, 

detergentach, środkach ochrony roślin, odczynniki fotograficzne), kody odpadów 

13 02 04*, 13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 07*, 15 01 10*, 20 01 13*, 20 01 17*; 

9) zużyte baterie i akumulatory, kody odpadów 20 01 33*, 20 01 34; 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny sprzęt RTV i AGD, lampy 

fluorescencyjne, świetlówki, lampy energooszczędne), kody odpadów 20 01 23*,  

20 01 35*, 20 01 36, 20 01 21*, 16 02 13*, 16 02 14;  

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe, kody odpadów 20 03 07, 20 01 99 ; 

12) odpady budowlane i rozbiórkowe ( gruz ceglany, betonowy i ceramiczny 

pochodzący z prac remontowo-budowlanych wykonywanych przez mieszkańców 

we własnym zakresie oraz glazura i terakota, ceramika, usunięte tynki w łącznej 

ilości do  

500 kilogramów z gospodarstwa domowego na rok), kody odpadów 17 01 01, 17 

01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80; 

13) zużyte opony (opony z samochodów osobowych oraz pojazdów jednośladowych  

w ilości 4 sztuk z gospodarstwa domowego na rok), kod odpadów 16 01 03; 

14) popiół pochodzący z palenisk stosowanych w gospodarstwach domowych (popiół 

nie może zawierać pozostałości nie wypalonych oraz być zmieszany z innymi 

odpadami), kod odpadów 20 01 99. 

 

2.  Do PSZOK-u nie będą  przyjmowane  takie odpady jak: 

1) zmieszane odpady komunalne; 

2) odpady zawierające azbest, smołę, papę i inne substancje niebezpieczne; 

3) wełna mineralna;  

4) folie po sianokiszonkach; 

5) zużyte opony od samochodów ciężarowych oraz ciągników; 

6) szkło zbrojone i hartowane; 

7) części samochodowe ( zderzaki, reflektory, elementy karoserii itp.); 

8) odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych, odpady nieoznaczone, bez 

możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet); 

9) zdekompletowany sprzęt RTV i AGD; 

10) odpady przekraczające ilości wymienione w § 3 ust. 1 pkt 12 i 13; 

11) inne niż wymienione w § 3 ust. 1; 

3. Odpady wymienione w § 3 ust. 1 gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu 

przeznaczonych pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla 

zdrowia ludzi i zwierząt oraz niezagrażający środowisku naturalnemu. 

4. Na terenie PSZOK-u obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz używania źródeł 

otwartego ognia. 

5. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad 

BHP i ppoż. oraz stosowania się do poleceń pracownika Urzędu Gminy w Lelisie.  

 



§ 4.  1.Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez pracowników  Urzędu Gminy w Lelisie 

właściciele  nieruchomości winni niezwłocznie zgłaszać do Urzędu Gminy w Lelisie 

(pokój nr 6) pisemnie. 

     2. Dokonując zgłoszenia, należy podać w szczególności datę wystąpienia nieprawidłowości, 

opis nieprawidłowości oraz w miarę możliwości, dowody potwierdzające zaistnienie 

nieprawidłowości (np. zdjęcie). 

     3. Regulamin korzystania z PSZOK-u dostępny jest w siedzibie Punktu oraz na stronie 

internetowej Urzędu Gminy w Lelisie: www.lelis.pl.  

4.Wszelkich informacji na temat funkcjonowania PSZOK-u można uzyskać na miejscu od    

pracownika lub w Urzędzie Gminy w Lelisie pokój nr 6; numer telefonu 29 7611 987  
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 Załącznik do Regulaminu Punktu Selektywnego  

                                                                                    Zbierania Odpadów  Komunalnych  

                                                                                        w miejscowości Gibałka, gmina Lelis 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 
Ja niżej podpisany 

………………………………………………………………………………. 

 

zamieszkały ……………………………..  oświadczam, że dostarczone odpady komunalne, 

za 

 

 które uiszczam opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

 

Lp. Rodzaj odpadu Kod Ilość 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

zostały wytworzone na terenie gminy Lelis i zostały dostarczone do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów komunalnych. 

 

  Jednoczenie oświadczam, że znany jest mi regulamin korzystania z Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych.  

 

 

………………………………….. … …………                                

(czytelny podpis składającego oświadczenie)                      


