
1 
 

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) 

 

 Punkt ten został utworzony od lipca 2013 roku i funkcjonuje przy Składowisku Odpadów  

w Łojewie. Każdy właściciel nieruchomości z terenu Gminy Łochów ma prawo przywieźć odpady 

zebrane SELEKTYWNIE, zgodnie z poniższymi zasadami:   

ZASADY FUNKCJONOWANIA  

PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) 

 

1. Operatorem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łojewie jest 
Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą przy ul. Myśliwskiej 4 w Łochowie 
 

2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łojewie czynny jest cały rok,  
z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy (godziny pracy ustala Operator) 

 
3. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łojewie mogą być dostarczane 

odpady komunalne wytworzone  na terenie Gminy Łochów (tj. przez WYŁĄCZNIE
mieszkańców, właścicieli działek rekreacyjnych na terenie Gminy, przedsiębiorców) 

 
4. w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łojewie przyjmowane są 

następujące odpady: 
 

- papier i tektura 

- szkło i opakowania ze szkła 

- tworzywa sztuczne 

- opakowania wielomateriałowe 

- metale 

- odpady ulegające biodegradacji 

- tekstylia 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

- zużyte baterie i akumulatory 

- chemikalia i przeterminowane leki 

- meble i odpady wielkogabarytowe 

- zużyte opony z samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony 

- odpady budowlane i rozbiórkowe 
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5. odpady mogą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie 
przekraczającej 3,5 tony 

 

6. w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łojewie nie będą 
przyjmowane: 
 

- odpady budowlane niebezpieczne (eternit, papa, elementy ze smołą) 

- odpady poprodukcyjne od podmiotów gospodarczych 

  

7. wymienione w pkt. 4 odpady będą magazynowane selektywnie w sposób bezpieczny dla 
środowiska i zdrowia ludzi 

 

8. przyjęcie odpadów wymienionych w pkt. 4 potwierdza się na formularzu przyjęcia odpadów 
(wzór w załączniku nr 1), zawierający dane przekazującego odpady (imię, nazwisko lub 
nazwę, adres nieruchomości, na której powstały odpady, datę przyjęcia odpadów, rodzaj, kod 
i masę odpadów) 

 

9. pracownik obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łojewie 
sprawdzi, czy osoba/podmiot dostarczający odpady złożył do Gminy Łochów Deklarację o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (brak Deklaracji spowoduje 
obowiązek wniesienia opłaty za dostarczone odpady zgodnie z cennikiem firmy 
odbierającej odpady z Punktu)  

 

10. zebrane odpady będą przekazywane podmiotowi, który wygra przetarg na obsługę Gminy 
Łochów w zakresie zbierania odpadów od właścicieli nieruchomości oraz Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łojewie 

 

11. w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łojewie prowadzony jest 
rejestr właścicieli nieruchomości, którzy dostarczyli odpady oraz ewidencja zebranych  
i przekazanych odpadów  
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Załącznik nr 1 

Wzór formularza przyjęcia odpadów 

 

 

Data: ……………………. 

 

Nazwisko i imię (lub nazwa) dostarczającego odpady:  

 

……………………………………………………………………….. 

 

Nazwisko i imię (lub nazwa) składającego deklarację (jeśli inne niż wyżej): 

 

……………………………………………………………………… 

 

Adres nieruchomości, na której powstały odpady: 

 

………………………………………………………………………….. 

 

Rodzaj i masa przyjętego odpadu: 

 

kod RODZAJ ODPADU MASA (kg) 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 

 

20 01 01 Papier i tektura 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

 

15 01 04 Opakowania z metali 
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15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 

20 01 40 Metale 

15 01 07 Opakowania ze szkła 

 

20 01 02 Szkło 

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe  

 ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY 

 

 BATERIE I AKUMULATORY 

20 01 31* 

20 01 32 

Leki   

20 01 13* Rozpuszczalniki 

 

20 01 28 
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż 

wymienione w 20 01 27 

15 01 10* 

Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i 

toksyczne) 

16 01 03 Zużyte opony  

17 01 I 02 ODPADY REMONTOWE I BUDOWLANE  

 

 


