
Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych zlokalizowanego w Lubsku 

przy ulicy Traugutta 3 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady 

z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku. 

I. 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. Odpady dostarczone do PSZOK przez mieszkańców, właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych przyjmuje się w ramach poniesionych opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

4. W celu weryfikacji mieszkańca Gminy Lubsko, osoba przekazująca odpady, przed 

wjazdem na wagę, zobowiązana jest do podania swojego imienia i nazwiska oraz adresu 

nieruchomości, z której pochodzą odpady, a także wskazania adresu zamieszkania, jeżeli 

jest inny niż adres nieruchomości z której pochodzą odpady. 

5. Korzystający z PSZOK mają zakaz samowolnego poruszania się po placu i zobowiązani 

są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu oraz poleceń pracownika punktu. Wjazd 

na PSZOK dozwolony jest tylko przez wyznaczoną do tego bramę. 

 

II. Ustalenia szczegółowe 
 

1. PSZOK przyjmuje odpady w poniedziałek w godzinach od 8
00

 do 18
00

, wtorek i czwartek 

w godzinach od 8
00

 do 14
00

 oraz w pierwszą i ostatnią sobotę miesiąca w godzinach od 8
00

 

do 13
00,

, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

2. PSZOK przyjmuje odpady w ramach poniesionych opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi tylko od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lubsko. 

3. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane oraz właściwie 

zabezpieczone. 

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

5. Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach 

producenta. Opakowania powinny posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone. 

6. PSZOK przyjmuje odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw 

domowych. 

7. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady wymienione w uchwale Nr XXI/168/20 

Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25.06.2020 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. 

8. Do PSZOK nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów: 

a) odpady zawierające azbest, 

b) szyby samochodowe, 

c) szkło zbrojone i hartowane, 

d) zmieszane odpady komunalne, 

e) części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory itp.), 

f) odpady pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej. 

9. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów 

w przypadku: 



a) stwierdzenia przez pracownika PSZOK-u, ze odpady dostarczone nie znajdują się 

na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych, 

b) stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych, 

c) stwierdzenia, że dostarczone odpady pochodzą z prowadzenia działalności 

gospodarczej lub pochodzą z terenu innej gminy. 

10. Pracownicy PSZOK-u nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazują 

miejsce gdzie należy je donieść, i w którym pojemniku, koszu umieścić. 

11. W PSZOK ograniczone są ilości przyjmowanych od właściciela nieruchomości 

zamieszkałej : 

- odpady budowlane i rozbiórkowe  pochodzące z gospodarstw domowych do 600 kg 

rocznie na gospodarstwo domowe, 

- zużyte opony do 4 sztuki rocznie na gospodarstwo domowe, 

- odpady wielkogabarytowe do 300 kg rocznie na gospodarstwo domowe. 

Za przyjęcie ww. odpadów ponad limit pobierana będzie opłata w wysokości 1 zł za 

1 kg zgodnie z uchwałą NR XXI/169/20 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 czerwca 

2020 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę 

Lubsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów oraz określenia wysokości cen za te usługi. 

Płatność wyłącznie gotówką. 

12. Na terenie PSZOK odpady zbierane są w pomieszczeniach i pojemnikach do tego celu 

przeznaczonych, w sposób bezpieczny dla zdrowia i życia ludzi. Wszystkie magazyny 

i pojemniki oraz plac są specjalnie opisane ze wskazaniem rodzaju odpadów, które należy 

w nich umieszczać. 

13. Osoby przebywające na terenie PSZOK są również zobowiązane do: 

- przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia 

odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK, 

- zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności zakazu palenia papierosów 

i używania źródeł otwartego ognia, 

- stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego. 

 

III. Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkich informacji o pracy Punktu udziela pracownik PSZOK-u na miejscu lub pod 

numerem telefonu 68 457 77 30 oraz wyznaczeni pracownicy Urzędu Miejskiego w Lubsku. 

2. Skargi i wnioski przyjmowane są w Sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Spółka z o.o., ul. Wrocławska 3, 68-300 Lubsko. 

3. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest 

dostępny na tablicy ogłoszeń przed wjazdem na PSZOK oraz na stronie internetowej PGKiM 

w Lubsku Sp. z o. o. www.pgkim.lubsko.pl. 

4. Tryb zgłaszania przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę 

prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych został opisany 

w § 3a uchwały Nr XXI/168/20 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25.06.2020 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. 

5. Nadzór nad PSZOK prowadzi Urząd Miejski w Lubsku. 

 

 

http://www.pgkim.lubsko.pl/


 

Ilość i rodzaj odpadów przyjmowanych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Kod odpadu Rodzaj odpadu Charakterystyka 

15 01 01 

 

15 01 02 

 

15 01 04 

 

15 01 05 

 

15 01 06 

Opakowania z papieru i tektury 

 

Opakowania z tworzyw sztucznych 

 

Opakowania z metali 

 

Opakowania wielomateriałowe 

 

Zmieszane odpady opakowaniowe 

 

15 01 07 Opakowania ze szkła 
Opakowania szklane bez zawartości 

(słoiki, butelki, szklane opakowania) 

15 01 10* 

Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone  

Odpady powinny znajdować się w 

szczelnych (niecieknących) i 

nieuszkodzonych opakowaniach oraz 

posiadać oryginalną informację (etykietę) 

umożliwiającą identyfikację odpadu w 

chwili przekazania 

16 01 03 Zużyte opony  tylko od samochodów osobowych bez felg 

16 05 09 
Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 

05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 
 

16 06 02* 

 

16 06 04 

 

16 06 05 

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 

 

Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 

 

Inne baterie i akumulatory 

 

17 01 01 

 

 

17 01 02 

 

17 01 03 

 

 

17 01 07 

 

 

 

 

17 02 03 

 

17 03 80 

 

17 06 04 

 

 

17 09 04 

 

 

Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów 

 

Gruz ceglany 

 

Odpady innych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia 

 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne niż wymienione 

w 17 01 06 

 

Tworzywa sztuczne (styropian) 

 

Odpadowa papa 

 

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 

17 06 01 i 17 06 03 

 

Zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 

17 09 02 i 17 09 03 

Odpady budowlane i rozbiórkowe 

pochodzące z gospodarstw domowych 

20 01 01 Papier i tektura  



20 01 02 Szkło  

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji Odpady nie zawierające surowego mięsa 

20 01 19* Środki ochrony roślin 

Odpady powinny znajdować się w 

szczelnych (niecieknących) i 

nieuszkodzonych opakowaniach oraz 

posiadać oryginalną informację (etykietę) 

umożliwiającą identyfikację odpadu w 

chwili przekazania 

20 01 21* 
Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć 
 

20 01 28 
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze 

i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 
 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31  

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 

zawierające niebezpieczne składniki 

 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 

20 01 35 

Pralki, piekarniki, suszarki do ubrań, 

zmywarki, mikrofalówki, sprzęt audio, 

kamery, aparaty fotograficzne, telefony 

komórkowe, telefony stacjonarne, 

maszyny do szycia, opiekacze, tostery, 

komputery, drukarki, maszyny do pisania, 

wentylatory elektryczne, grzejniki 

elektryczne, termostaty, chłodziarki, 

zamrażarki, klimatyzatory nie zawierające 

freonu, odkurzacze, żelazka, inne 

urządzenia kuchenne, inne urządzenia 

elektryczne niezawierające substancji 

niebezpiecznych 

20 01 40 Metale  

20 01 99 
Inne nie wymienione frakcje zbierane w 

sposób selektywny 
 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 
Odpady zielone pochodzące z przyciętych 

drzew i krzewów oraz trawa i liście 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 

stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, 

fotele, dywany, materace, pierzyny, 

rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp. 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) w Lubsku  

OŚWIADCZENIE O POCHODZENIU ODPADÓW KOMUNALNYCH DOSTAR-

CZONYCH DO PUNKTU SLEKETYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMU-

NALNYCH W LUBSKU 

 

Ja niżej podpisany......................................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 

zamieszkały
1
 w ........................................ przy ul …..……............................................. 

oświadczam, że dostarczone osobiście / w moim imieniu
2 

przez Pana/Panią 

……………………………………..
 
odpady komunalne zostały wytworzone na terenie Gminy 

Lubsko na nieruchomości zamieszkałej położonej w...............................przy ul 

................................................... nr domu/mieszkania……......................, której jestem właści-

cielem. 

(przez właściciela nieruchomości należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wie-

czystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub 

użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością). 

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem PSZOK oraz klauzulą informacyjną dotyczą-

cą przetwarzania danych osobowych dostępnych na tablicy ogłoszeń przed wjazdem na 

PSZOK/ na stronie internetowej www.pgkim.lubsko.pl. 

 

........................................................  ………............................................. 
     (Data i podpis składającego oświadczenie)          (Data i podpis  przyjmującego odpady) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1 
adres należy wskazać, jeżeli jest inny niż adres nieruchomości z której pochodzą odpady 

2
 niepotrzebne skreślić 


