
 
 

 
REGULAMIN                                                                                                                    

PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW                                         
KOMUNALNYCH „PSZOK”  NA TERENIE GMINY LEONCIN 

 

1. Regulamin określa zasady przyjmowania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych 
przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w  gminie Leoncin, zwany dalej 
„PSZOK”.  

2. Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z PSZOK oraz wyposażeniem go w odpowiednie 
pojemniki w gminie Leoncin jest Eco Harpoon- Recykling Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie 
Mazowieckim 128, 05-152 Czosnów. 

3. W  gminie Leoncin znajduje się Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
który zlokalizowany jest w miejscowości Michałów 4C. 

4. PSZOK w gminie Leoncin czynny jest przez cały rok, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych 
od pracy, w następujących dniach i godzinach: 

1)  wtorki       od 1400 do 1800, 
2)  czwartki   od 1400 do 1800 
3)  w soboty  od 1000 do 1300. 
 
5. Odpady komunalne dostarczone do „PSZOK” w gminie Leoncin przyjmowane są 
nieodpłatnie w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyłącznie 
z nieruchomości położonych na terenie Gminy Leoncin po okazaniu dokumentu tożsamości 
oraz potwierdzenia podpisem danych zapisanych w rejestrze prowadzonym przez pracownika 
„PSZOK” według poniższego wzoru: 

Imię i nazwisko osoby przekazującej odpady  ……………………………………………………………………………………… 
Adres nieruchomości na której powstały odpady ………………………………………………………………………………… 
Rodzaj odpadów …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Szacunkowa ilość ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Data przyjęcia odpadów ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Podpis osoby przekazującej odpady ……………………………………………………………………………………………………. 
  
6.  W „PSZOK”-u w gminie Leoncin przyjmowane są odpady komunalne oraz inne tzw. odpady 
problemowe z gospodarstw domowych, zebranych wyłącznie selektywnie, w tym: 
a) papier, 
b) metal, 
c) tworzywa sztuczne, 
d) szkło, 
e) opakowania wielomateriałowe, 
f) zużyte baterie i akumulatory, 
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 



h) odpady budowlane i rozbiórkowe (nie więcej niż 500 kg jednorazowo od mieszkańca),                                                                                                  
i) zużyte opony samochodowe ( nie większe niż 20 cali z samochodów osobowych),                                                                                  
j) chemikalia powstające w gospodarstwach domowych,                                                                                                                    
k) odpady zielone.                                                                                                                                              
l) popioły nie więcej niż worek 60 l od mieszkańca jednorazowo. 
7. Odpady dostarczane do „PSZOK” w gminie Leoncin powinny być posegregowane oraz 
właściwie zabezpieczone.  

 8. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów 
dopuszczonych do zbierania w „PSZOK”, ich czystości, składu czy zabezpieczenia. 

9. Przyjęte odpady gromadzone są selektywnie w specjalnie do tego celu przeznaczonych, 
oznakowanych pojemnikach, bądź wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia 
i życia ludzi oraz dla środowiska. 

10. Do rozładunku dostarczonych odpadów zobowiązany jest dostawca. 

 11. Pracownik „PSZOK” w gminie Leoncin ma prawo odmówić przyjęcia odpadów w 
przypadku niepodania przez dostarczających odpady swojego imienia i nazwiska oraz miejsca 
pochodzenia odpadów lub jeżeli stwierdzi że odpady mogą pochodzić z działalności 
gospodarczej lub z jej likwidacji oraz nieruchomości położonej na terenie innej gminy. 

 12. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych odpadów do „PSZOK”, pracownik 
„PSZOK” sporządza stosowną notatkę wraz z uzasadnieniem i dokumentacją fotograficzną. 

13. Zebrane odpady będą przekazywane do zagospodarowania podmiotom posiadającym 
wymagane prawem zezwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 14. Osoby przebywające na terenie „PSZOK” w gminie Leoncin obowiązane są do: 
przestrzegania zaleceń obsługi „PSZOK”, w szczególności w zakresie miejsca złożenia 
odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie „PSZOK”. 

15.  Dzieci do 12 roku życia mogą przebywać na terenie PSZOK w gminie Leoncin jedynie pod 
opieką dorosłych.   
  
 Regulamin dostępny jest na terenie PSZOK oraz na stronie internetowej www.leoncin.pl 
 
 


