
Uchwała Nr LXI/222/2018 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 26 września 2018 roku 

 

w sprawie: sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych na terenie Gminy Kosakowo 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 944 ze zmianami) oraz art. 3 ust. 2 

 i art. 6r ust. 3  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zmianami) 

 

§ 1 

Ustala się sposób świadczenia usług przez zatwierdzenie Regulaminu Punktu Selektywnej 

Zbiorki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Kosakowo stanowiący załącznik nr 1  

do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.  

 

 

 



 

Załącznik na 1 do Uchwały nr LXI/222/2018 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 26 września 2018 roku 

 

REGULAMIN 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

na terenie Gminy Kosakowo 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Kosakowo, zwanym dalej PSZOK, 

zlokalizowanym w Kosakowie przy ul. Chrzanowskiego 44. 

 

§ 2 

 

1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje nieodpłatnie selektywnie 

zebrane odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych  

z terenu Gminy Kosakowo. Definicję odpadów komunalnych reguluje ustawa z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach art. 3 ust. 1 pkt. 7 (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.). 

2. Przyjęcie odpadów do PSZOK odbędzie się po okazaniu dokumentu potwierdzającego 

fakt zamieszkiwania na terenie Gminy Kosakowo. 

 

§ 3 

 

Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego przeznaczonych, 

odpowiednio oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, w wyznaczonych miejscach  

w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska. 

 

§ 4 

 

Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, zasad 

BHP i ppoż. oraz poleceń pracowników Punktu.  

 

 



Postanowienia szczególne 

 

§ 5 

 

1. PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 18:00  

oraz w soboty w godzinach od 09:00 do 15:00, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo 

wolnych od pracy. 

2. Przyjęcie odpadów w innym terminie może nastąpić po wcześniejszym uzgodnieniu  

pod numerem tel. (58)625-47-47. 

3. Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny tj.: 

1) makulatura (papier i tektura), 

2) szkło (białe i kolorowe), 

3) plastik (tworzywa sztuczne), opakowania metalowe oraz opakowania 

wielomateriałowe (kartoniki po mleku, sokach itp.) 

4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów 

(odpady zielone), 

5) odpady wielkogabarytowe, 

6) zużyte opony samochodowe dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej  

do 3,5 tony (nie dotyczy opon rolniczych); większe rozmiary po wcześniejszym 

uzgodnieniu z pracownikiem do spraw gospodarki odpadami komunalnymi  

w Urzędzie Gminy Kosakowo. 

 

§ 6 

 

1. Odpady dostarczone do PSZOK winny być posegregowane na poszczególne frakcje 

wymienione w § 5 ust. 3, niezmieszane z innymi odpadami. 

2. Przyjęcia odpadów dokonują pracownicy obsługi PSZOK po sprawdzeniu zawartości 

dostarczonych odpadów i zgodności z wykazem przyjmowanych odpadów. 

3. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednich 

kontenerach pod nadzorem pracownika obsługi PSZOK. Przywieziony odpad powinien 

być dostarczony w takiej formie i ilości, która umożliwia swobodne przeniesienie  

go przez dostarczającego do pojemników bądź kontenerów na terenie PSZOK,  

bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu. 

4. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny 

koszt. 

 

§ 7 



 

1. PSZOK nie przyjmuje odpadów w ilości i o charakterystyce wskazującej  

na pochodzenie z innego źródła, niż gospodarstwa domowe (w tym gospodarstwa rolne), 

przy czym za takie uznawane są ilości przekraczające o 100 % średnie wskaźniki 

wytwarzania odpadów komunalnych, określone w Planie Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Pomorskiego. 

2. W przypadku dostarczenia odpadów w formie nieposegregowanej, dostarczający odpady 

jest zobowiązany do ich posortowania w PSZOK. W przypadku odmowy obsługa 

PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów. 

 

§ 8 

 

Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów  

w przypadku: 

1) stwierdzenia przez pracowników PSZOK, iż odpady dostarczone nie znajdują się  

w wykazie odpadów przyjmowanych, 

2) stwierdzenia zanieczyszczeń dostarczonej frakcji odpadów, 

3) odmowy wypełnienia formularza przyjęcia odpadów do PSZOK w Kosakowie. 

 

§ 9 

 

1. Każdorazowe dostarczenie odpadu do PSZOK będzie potwierdzone formularzem 

przyjęcia odpadów stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2. Pracownicy obsługujący PSZOK zobowiązani są prowadzić ewidencję przyjmowanych 

odpadów oraz adresów nieruchomości, na których powstały odpady dostarczone  

do PSZOK. 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 10 

 

1. Wszelkich informacji na temat funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych można uzyskać na miejscu od pracownika PSZOK lub w Urzędzie Gminy 

Kosakowo pok. 04 oraz pod numerem tel. (58)660-43-46. 

2. Regulamin korzystania z PSZOK jest dostępny na BIP oraz stronie internetowej Urzędu 

Gminy Kosakowo www.odpady.kosakowo.com.  

 



 
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

 

FORMULARZ PRZYJĘCIA ODPADÓW DO PSZOK W KOSAKOWIE 

 

NR FORMULARZA  …………………..………….…………………. 

 

DATA WYSTAWIENIA …………………………..…………………. 

DANE OSOBY PRZEKAZUJĄCEJ ODPADY (imię, nazwisko, adres) 

 

RODZAJ I MASA ODEBRANYCH ODPADÓW 

 

PODPIS PRACOWNIKA PSZOK PODPIS OSOBY DOSTARCZAJĄCEJ ODPADY 

  



 

U z a s a d n i e n i e 

 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymanie czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017.1289 ze zm.) Gmina tworzy Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w związku z powyższym na terenie Gminy 

Kosakowo w miejscowości Kosakowo tworzy się Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów 

Komunalnych 

W związku z wejściem w życie od 1 lipca 2017 roku Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego 

zbierania wybranych frakcji odpadów do prawidłowego funkcjonowania Punktu konieczna 

jest zmiana dotycząca frakcji odbieranych odpadów komunalnych, a podjęcie uchwały jest 

zasadne. 

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych na terenie gminy 

Kosakowo został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną w Pucku. 

 

 
 

 
 

 


