
ZARZĄDZENIE NR 81/2021 

WÓJTA GMINY HRUBIESZÓW 

z dnia 26 października 2021 r. 

w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

w Hrubieszowie z/s w Świerszczowie  

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 3ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2021, poz. 1372 ze zm.)w związku z art. 3 ust. 2 pkt. 6ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021,poz. 888 ze zm.) 
zarządzam co następuje: 
 
§ 1. Wprowadza się „Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  
w Hrubieszowie z/s w Świerszczowie”, który stanowi  załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki 
Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Hrubieszów. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Wójt Gminy Hrubieszów 

/-/ Tomasz Zając  

  



Załącznik nr 1 

 do Zarządzenia  Nr 81/2021 Wójta Gminy Hrubieszów 

z dnia 26.10.2021 r.  

 

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W 
HRUBIESZOWIE Z/S W ŚWIERSZCZOWIE 

 

§ 1 

1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Hrubieszowie z/s w Świerszczowie, zwany dalej PSZOK.  

2. Korzystanie z PSZOK równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu. 

§ 2 

1. PSZOK zlokalizowany jest w Świerszczowie na terenie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych.  

2. PSZOK w Świerszczowie  czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7°° do 15°°.  

3. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów w PSZOK może być okresowo 

wstrzymane. Informacje o tym fakcie będą umieszczane na stronach internetowych Gminy 

Hrubieszów  oraz Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Hrubieszowie z/s w Świerszczowie.  

§ 3 

1. Mieszkańcy  Gminy Hrubieszów zapewniają transport odpadów komunalnych do PSZOK we 

własnym zakresie i na własny koszt. 

2. Wjazd na teren PSZOK odbywa się za wiedzą i zgodą pracownika PSZOK, zaś każdorazowe 

przyjęcie odpadów do PSZOK poprzedzone jest zważeniem odpadów komunalnych na wadze  

w PSZOK, a następnie potwierdzane jest na formularzu przyjęcia odpadów. 

 

§ 4 

1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Hrubieszów, mogą bezpłatnie dostarczać 

do PSZOK następujące rodzaje odpadów: 

1) papier, 

2) metal, 

3) tworzywa sztuczne,  

4)szkło,  



5)odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

6) bioodpady, 

7) zużyte opony,  

8)przeterminowane leki i chemikalia, 

9)odpady niebezpieczne, 

10)odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym  

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 

poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 

11) zużyte baterie i akumulatory, 

12)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

13)meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

15) popiół.  

 

 

2.  PSZOK nie przyjmuje następujących rodzajów odpadów: 

1) niesegregowanych odpadów komunalnych, 

2) odpadów zawierających azbest, 

3) szyb samochodowych i części samochodowych, 

4) szkła zbrojonego i hartowanego, 

5) odpadów powstających w wyniku działalności gospodarczej. 

 

 

§ 5 

1.Przyjęcia odpadów komunalnych do PSZOK, dokonuje się po uprzednimsprawdzeniu, 

 czy dostarczone odpady są posegregowane w sposób wskazany w § 4 ust. 1. 

2. Odpady dostarczone do PSZOK takie jak papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, popiół powinny być zapakowane  w workach.  

3. Meble, odpady wielogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte baterie  

i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mieszkańcy dostarczają luzem. 

4. Odpady rodzaju przeterminowane leki i chemikalia, oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów 

medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych 

w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,  

w szczególności igieł i strzykawek powinny być zapakowane w szczelne pojemniki. 

5.Odpady niebezpieczne muszą być oznakowane lub znajdować się w opakowaniach umożliwiających 

ich identyfikację. 



6. Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku gdy nie są one odpowiednio 

posegregowane lub nie są odpowiednio zapakowane. 

 

§ 6 

 

1. W PSZOK prowadzony jest rejestr osób dostarczających odpady oraz ewidencja przyjętych 

odpadów. 

2. Pracownik  PSZOK ma obowiązek: 

1) uzyskać od osoby przekazującej odpady adres nieruchomości, na której odpady zostały 

wytworzone, w celu zweryfikowania, czy jest możliwość przekazania odpadów w oparciu o złożoną 

deklarację; 

2) sprawdzić zgodność dostarczonych odpadów z wykazem odpadów wymienionych w § 4ust. 1; 

 


