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PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
prowadzony przez 

Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD Sp. z o.o. 
w Nowym Tomyślu 

 

Co to jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i gdzie się znajduje? 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy 
Gminy Nowy Tomyśl mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady 
komunalne. PSZOK mieści się przy ul. Emilii Sczanieckiej 2 w Nowym Tomyślu. 

PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę od 10:00 do 14:00 
[w terminie określonym do dnia 06 stycznia 2018 r.] 

Jakie odpady można przynieść do PSZOK? 

W PSZOK można bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane odpady komunalne; mogą być 
przyjmowane w szczególności: 

1. odpady budowlane i rozbiórkowe w tym gruz; 

2. zużyte baterie i akumulatory; 

3. chemikalia (farby); 

4. zużyte opony – lub zdajemy w punkcie wymiany opon i zakładach wulkanizacyjnych; 

5. metale; 

6. papier i tektura; 

7. szkło; 

8. tworzywa sztuczne (plastik); 

9. odpady biodegradowalne w tym zielone (skoszona trawa, liście, gałęzie); 

10. odpady wielkogabarytowe; 

11. odzież i tekstylia; 

12. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

13. leki przeterminowane; 

14. popiół. 

 PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych oraz nieodpłatnie odpadów pochodzących z 

działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej. 

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

§ 1 

Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych, zwany dalej „PSZOK”. 



 

 2 

§ 2 
 

1. PSZOK prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD Sp. z o.o. w Nowym 
Tomyślu i znajduje się przy ul. Emilii Sczanieckiej 2 w Nowym Tomyślu. 
 

2. PSZOK czynny jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 18:00 
oraz w sobotę od 10:00 do 14:00 [w terminie określonym do dnia 06 stycznia 2018 r.]. 
 

3. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów może być okresowo wstrzymane. 

§ 3 

1. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie wskazane odpady komunalne wytworzone i dostarczone 
przez mieszkańców Gminy Nowy Tomyśl – dotyczy mieszkańców sektora I i sektora II tj. 
sołectw (miejscowości) wg tabeli nr 1 i 2: 
 
Tabela nr 1.           Tabela nr 2. 
 

Lp. Sektor I  Lp. Sektor II 
1. Boruja Kościelna 1. Bukowiec 
2. Boruja Nowa 2. Cicha Góra 
3. Chojniki 3. Kozie Laski 
4. Glinno 4. Nowa Róża 
5. Grubsko 5. Paproć 
6. Jastrzębsko Stare 6. Róża 
7. Przyłęk 7. Sątopy 
8. Sękowo 8. Stary Tomyśl 
9. Szarki 9. Wytomyśl 
10. Nowy Tomyśl (osiedla SM) 10. Nowy Tomyśl (bez osiedli SM) 

2. W PSZOK zbierane są tylko i wyłącznie wskazane poniżej rodzaje odpadów 
sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. 
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., Poz. 1923 z późniejszymi zmianami) i 
oznaczone odpowiednio kodami: 

KATALOG ODPADÓW ZE WSKAZANIEM ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH * 

Kod2) Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 

1 2 

16 01 03 Zużyte opony 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

17 01 02 Gruz ceglany 

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 

17 01 82 Inne nie wymienione odpady 
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1 2 

20 01 01 Papier i tektura 

20 01 02 Szkło 

20 01 10 Odzież 

20 01 11 Tekstylia 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 

20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje 
niebezpieczne 

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 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 
06 02 lub  16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 

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 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 

20 01 40 Metale 

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (przeznaczenie popiół) 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 

 
* odpady niebezpieczne; Odpady niebezpieczne zostały oznaczone gwiazdką – tak jak w nowym Europejskim 
Katalogu Odpadów. 
2) Dwie pierwsze cyfry oznaczają grupę odpadów wskazującą źródło powstania odpadów. Oznaczenie grupy 
odpadów łącznie z dwiema następnymi cyframi identyfikuje podgrupę odpadów, natomiast kod składający się z 
sześciu cyfr identyfikuje rodzaj odpadów. 

WAŻNE: dopuszcza się zmianę kodu odpadu po weryfikacji przez posiadacza odpadów, 
który przejmuje odpad. 

§ 4 

Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i nie cieknących 
pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu. 

§ 5 

1. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady dostarczone w sposób umożliwiający ich 
selektywne odebranie zgodnie z kategoriami odpadów wymienionymi w § 3 ust. 2, 

2. PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych oraz nieodpłatnie odpadów pochodzących 
z działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej. 



 

 

3. Dostarczający odpady do PSZOK zobowi
odpowiednich pojemnikach i kontenerach.

Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny 
szczególności z treścią § 3 do § 5.

1. Każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK 
formularzu przyjęcia odpadów
 

2. Na żądanie przekazującego obsługa 
odpadów. 

Na terenie PSZOK dzieci poniżej 12 roku 

Osoby przebywające na terenie PSZOK obowi

1. przestrzegania zalece
(umieszczenia) odpadów
 

2. zachowania wymogów bezpiecze
otwartego ognia;
 

3. zachowania kierunku przemieszczania si
 

4. stosowania ogólnych zasad ruchu drogowego.
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cy odpady do PSZOK zobowiązany  jest do umieszczenia odpadów w 
odpowiednich pojemnikach i kontenerach. 

§ 6 

Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny 
§ 5. 

§ 7 

ęcie odpadów do PSZOK jest ewidencjonowane i potwierdzane jest na 
ęcia odpadów; wzór formularza jest załącznikiem do regulaminu

ącego obsługa PSZOK może wydać kopię formularza

§ 8 

żej 12 roku życia mogą przebywać tylko pod opieką

§ 9 

ce na terenie PSZOK obowiązane są do: 

przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca zło
odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK;

zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania 
otwartego ognia; 

zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń

stosowania ogólnych zasad ruchu drogowego. 

                                       

4 

zany  jest do umieszczenia odpadów w 

cia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny z Regulaminem, w 

potwierdzane jest na 
cznikiem do regulaminu. 

 formularza przyjęcia 

pod opieką osoby pełnoletniej. 

ci w zakresie miejsca złożenia 
 po PSZOK; 

żywania źródeł 

cego z oznaczeń; 

 


