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PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 
w Łobzie „Prusinowo”   (PSZOK) 
CZYNNY: pn – pt 10-17    So  9-14 

 
 

REGULAMIN PRZYJMOWANIA ODPADÓW DO PSZOK 
zlokalizowanego na terenie Punktu Przeładunkowego Odpadów  „Prusinowo” 

 
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady komunalne selektywnie 
zbierane, pochodzące z łobeskich gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku. 
 

1. Zasady ogólne  

1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK 

2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów 

ich zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości 

składu, zabezpieczenia itp. 

3. Dostarczone przez mieszkańca odpady  PSZOK przyjmuje nieodpłatnie 

4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do  bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń 
pracownika punktu. 

 

2. Ustalenia szczegółowe 

1. PSZOK przyjmuje odpady w terminie : od poniedziałku do piątku od godziny 10 – 17 oraz  
w soboty pracujące  09 – 14 

2. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców Gminy Łobez, po dobrowolnym 
wylegitymowaniu się dokumentem tożsamości  świadczącym  o aktualnym zamieszkaniu na terenie 
Gminy. 

3. 3. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane. 

4. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane lub zanieczyszczone innymi odpadami. 

5. Do PSZOK przyjmowane są bez limitów wyłącznie następujące frakcje odpadów komunalnych :  
- odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie) 
- papier i tektura 
-  tworzywa sztuczne 
- opakowania wielomateriałowe 
- metale 
- szkło opakowaniowe 
- zmieszane odpady opakowaniowe 
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
- odpady wielkogabarytowe 
- zużyte baterie i akumulatory 
- zużyte opony  ( rowerowe, motocyklowe i od samochodów osobowych w ilościach  

jednostkowych) 
- inne odpady niebezpieczne (tusze, farby, rozcieńczalniki, opakowania po lakierach, świetlówki 

6. Do PSZOK przyjmowane są odpady budowlane (gruz betonowy i mieszany) w ilości do 2 m3 rocznie  
na gospodarstwo domowe. 

7. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące odpady: 
- zmieszane odpady komunalne 
- materiały budowlane izolacyjne (styropian, wełna mineralna, papa) 
- materiały zawierające azbest 
- w opakowaniach uszkodzonych, cieknących lub wskazujących na to, iż pochodzą z działalności 

gospodarczej (w beczkach, workach, skrzynkach) 
- żużle i popioły paleniskowe 
- odpady z remontów pojazdów  
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- wskazujące na źródło pochodzenia inne niż gospodarstwa domowe  (z działalności 
gospodarczej zakładów pracy, zakładów usługowych, urzędów, instytucji, spółdzielni, lub 
z obsługi terenów publicznych). 

8. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku : 
- stwierdzenia przez pracownika, iż odpady dostarczone nie znajdują się  na wykazie odpadów 
aktualnie przyjmowanych. 

--  stwierdzeniu zanieczyszczeń i innych domieszek  w dostarczonych odpadach. 
9. Pracownik PSZOK-u przyjmujący odpad, zarejestruje dostarczającego odpad w Rejestrze PSZOK, 

potwierdzając rodzaj i ilość odpadu przyjętego, natomiast Dostarczający potwierdzi ten fakt 
stosownym podpisem. 

10. W przypadku dostarczenia do PSZOK większej ilości  odpadów budowlanych niż określona 
w regulaminie, mieszkaniec ponosi koszty przyjęcia nadwyżki odpadów według cennika 
przyjmowania odpadów do Punktu Przeładunkowego Odpadów PUK Sp. z O.O.  w Łobzie. 

11. Cennik przyjmowania odpadów znajduje się w siedzibie PUK Sp zo.o.  w Łobzie. 

 

3.  Postanowienia końcowe  

1. Wszelkich informacji o pracy Punktu udziela pracownik PSZOK-u na miejscu lub pod numerem 
telefonu  91 39744 65 

2. Skargi i wnioski przyjmowane są w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Spółka  o.o.  w Łobzie 
przy ul. Niepodległości 19 A 

3. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest dostępny na 
stronie internetowej:  www  puklobez.pl  


