
REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

1. Regulamin określa zasady przyjmowania zebranych selektywnie odpadów komunalnych przez 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chojnowie, zwany dalej „PSZOK”. 

2. Operatorem PSZOK jest Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 

zwany dalej CHZGKiM, działający na rzecz i w imieniu Miasta Chojnowa.  

3. PSZOK zlokalizowany jest w Chojnowie, przy ul. Kraszewskiego 1. 

4. PSZOK czynny jest w następujących godzinach, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 

pracy: 

1) Poniedziałek 8
00 - 

15
00

 

2) Wtorek 8
00 - 

17
00

 

3) Środa 8
00 - 

15
00

 

4) Czwartek 8
00 - 

15
00   

10
00 - 

17
00

 

5) Piątek 8
00 - 

15
00

 

6) Sobota 10
00

 - 15
00 

5. W PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie odpady komunalne powstające w gospodarstwach 

domowych z terenu Miasta Chojnowa, w ramach pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, po okazaniu dokumentu tożsamości oraz podpisaniu oświadczenia o rodzaju i ilości 

dostarczanych odpadów, które stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

6. W PSZOK nie dokonuje się potwierdzeń oddania odpadów, np. w formie karty przekazania 

odpadów, faktury. 

7. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, w przypadku nie podania przez 

osobę dostarczającą odpady swojego imienia i nazwiska oraz miejsca pochodzenia odpadów, lub jeżeli 

stwierdzi, że odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej lub jej likwidacji, z nieruchomości 

położonej na terenie innej gminy oraz jeżeli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa. 

8. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK odpadów, pracownik PSZOK 

sporządza stosowną notatkę wraz z uzasadnieniem i dokumentacją fotograficzną. 

9. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (nie cieknących)                 

i nieuszkodzonych opakowaniach. 

10.Właściciele nieruchomości dostarczają odpady do PSZOK we własnym zakresie i na własny 

koszt. 

11. Pracownik PSZOK nie jest zobowiązany do wyjmowania ani umieszczania w pojemnikach 

przywiezionych odpadów, wskazuje jedynie miejsce, pojemnik lub kosz, w którym dostarczający 

odpady powinien umieścić dany odpad. 

12. Zebrane odpady będą przekazywane do zagospodarowania podmiotom posiadającym 

wymagane prawem zezwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

13. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi 

PSZOK - w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po 

terenie PSZOK oraz zachowania zasad bezpieczeństwa. 

14. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie PSZOK wyłącznie pod opieką osoby 

dorosłej. 

15. Regulamin PSZOK dostępny jest na terenie PSZOK oraz na stronie internetowej Miasta 

Chojnowa - www.chojnow.eu 


