
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  

PSZOK 

adres: OLSZANICA nr działki 366,  38-722 Olszanica  

 

Godziny otwarcia: 

wtorek w godzinach 8.00-16.00 

piątek  w  godzinach 8.00-16.00 

 

 

Zasady przyjmowania odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy 

Olszanica w 2022 r. 

 

1. Odpady komunalne przyjmowane są nieodpłatnie w ramach opłaty pobieranej od 

mieszkańców nieruchomości zamieszkałych za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Właściciel nieruchomości zamieszkałej we własnym zakresie i na własny koszt 

dostarczają do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady komunalne 

określone w punkcie 4, w przypadku gdy pozbycie się ich jest konieczne poza 

harmonogramem,  

3. Odpady będą przyjmowane wyłącznie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na 

terenie Gminy Olszanica, którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami. 

4. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbierane będą następujące 

frakcje odpadów: 

a)  „Papier”, 

b) „Szkło” , 

c) „Metale i tworzywa sztucznych”, (tym odpady opakowaniowe wielomateriałowe) 

d) „Odpady zielone” stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów 

zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy. Gałęzie i zdrewniałe części roślin 

przyjmowane są tylko w formie zezrąbkowanej lub w kawałkach o niewielkiej 

długości i niewielkiej średnicy, tj. do ok. 5 cm. (z wyłączeniem odpadów 

gromadzonych w przydomowych kompostownikach) 

e) odpady niebezpieczne 

f) przeterminowane leki i chemikalia 

g) 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 igły i 

strzykawki, 

h) zużyte baterie i akumulatory, 

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

k) zużyte opony, 

l) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

m) odpady tekstyliów i odzieży. 

5. Ustala się ograniczenie ilości zużytych opon przyjmowanych przez Punkt 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - do 4 szt./rok dla jednego 

gospodarstwa domowego. 

6. Ustala się ograniczenie ilości przyjmowanych odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne do 0,5 Mg/rok dla jednego 

gospodarstwa domowego. 

7. Ustala się ograniczenie ilości przyjmowanych „odpadów zielonych” stanowiące części 

roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy  

stanowiących odpady komunalne do 0,5 Mg/rok dla jednego gospodarstwa domowego 

8.  Właściciel nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt dostarcza do Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpady komunalne określone w § 4 

ust.1 pkt 3. 



 

9. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje wyłącznie odpady zebrane 

w sposób selektywny. 

10. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje odpadów: 

- powstałych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej,  

- zawierających azbest, szkłozbrojone i hartowane, 

- zmieszanych odpadów komunalnych, 

- części samochodowych  

- nierozdrobnionych gałęzi. 

11. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę  prowadzącego Punkt 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, należy zgłosić do Urzędu Gminy  

w Olszanicy: 

1) osobiście 

2) pisemnie na adres: Urząd Gminy w Olszanicy 38-722 Olszanica 81, 

3) telefonicznie pod nr telefonu: 13 461 70 04 

4) e-mailowo na adres: gmina@olszanica.pl nie później niż w terminie 7 dni od daty 

wystąpienia zdarzenia. 


