
Zarządzenie Nr 0050.145.2013 

Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny 

z dnia 9 grudnia 2013 roku 

 

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (GPSZOK) 

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) 

oraz § 4 Uchwały Nr 338/XLIV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 marca 2013 r.  

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2013 r. poz. 1735), zarządzam co następuje: 

§1. 

Ustalam regulamin korzystania z Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (GPSZOK), który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§2. 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny. 

§3. 

Traci moc Zarządzenie Nr 0050.107.2013 Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny z dnia 08 

października 2013 roku w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Gminnego Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK). 

§4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 

2014 roku. 

 

 

 

http://prawomiejscowe.pl/institution/19384/legalact/164842/19384/pdfpreview


   Załącznik do 

        Zarządzenia 0050.145.2013 

        Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny 

        z dnia 9 grudnia 2013 roku 

 

 

 

 

 

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  

przyjmuje odpady komunalne oraz inne odpady z gospodarstw domowych  

z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku od mieszkańców Gminy Chęciny: 

1. Przyjęcia odpadów dokonuje pracownik obsługi GPSZOK. 

2. GPSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców gminy Chęciny po okazaniu 

dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na 

terenie gminy Chęciny. 

3. Dostarczone odpady GPSZOK przyjmuje nieodpłatnie. 

4. Transport odpadów zebranych w sposób selektywny do Gminnego Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym 

zakresie i na własny koszt. 

5. Odpady dostarczane do GPSZOK muszą być posegregowane. 

6. Dostarczający odpady ma obowiązek sam je umieścić w odpowiednio oznaczonym 

pojemniku. 

7. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich 

zgodności z wykazem odpadów, ich czystości oraz ilości. 

8. Do GPSZOK przyjmowane są wyłącznie: 

 przeterminowane leki,  

 chemikalia (np. opakowania po rozpuszczalnikach, smarach, olejach, 

opakowania po farbach i lakierach, opakowania po sprayach, piankach 

montażowych, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające 

substancje niebezpieczne), 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, lampy fluoroscencyjne (świetlówki, 

rtęciówki), 

 zużyte akumulatory i baterie, 

 zużyte opony, 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
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 odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady betonu oraz gruz betonowy  

z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych  

i elementów wyposażenia),  

 odpady tekstylne, w tym ubrania, pościel, itp., 

 odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i parków - sezonowo,  

 popiół - sezonowo. 

9. Odpady budowlane i rozbiórkowe do GPSZOK przyjmowane są w ilości do  

0,5 m
3
/mieszkańca w gospodarstwie domowym rocznie np. gospodarstwo  

2-osobowe może rocznie oddać 1m
3
 w/w odpadów. 

10. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych 

(niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną 

informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania. 

11. Odpady gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, 

oznakowanych pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach w sposób 

bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.  

12. Do GPSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów: 

 szkło zbrojone i hartowane, 

 materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa, 

 odpady zawierające azbest, 

 zmieszane odpady komunalne, 

 części z demontażu pojazdów samochodowych (np. szyby, zderzaki, reflektory, 

fotele), 

 których rodzaj i ilość wskazują na to, iż źródło ich pochodzenia jest inne niż  

z gospodarstw domowych. 

13. GPSZOK nie przyjmuje odpadów powstających w wyniku prowadzonej 

działalności gospodarczej oraz z nieruchomości niezamieszkałych. 

14. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów  

w przypadku: 

 stwierdzenia przez pracownika obsługi GPSZOK,  iż odpady dostarczone nie 

znajdują się w wykazie odpadów przyjmowanych, 

 stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach.  

15. Przyjmujący odpady pracownik obsługi GPSZOK prowadzi ewidencję osób 

dostarczających odpady, na prośbę oddającego odpady potwierdza jego przyjęcie.  

16. Zebrane odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenie 

właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów. 

 



17. Korzystający z GPSZOK są zobowiązani do przestrzegania regulaminu. 

18. GPSZOK przyjmuje odpady: 

 w sezonie od kwietnia do października, w środę w godzinach 12.00 - 18.00  

oraz w sobotę w godzinach 10.00 - 16.00, 

 w sezonie od listopada do marca, w środę w godzinach 10.00 - 16.00  oraz  

w sobotę w godzinach 10.00 - 16.00, 

19. Wszelkich informacji o pracy punktu udziela pracownik obsługi GPSZOK na 

miejscu. 

20. Skargi i wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach, Referat 

Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. 11, tel. (41) 

31 53 113. 

21. Regulamin korzystania z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych jest dostępny na stronie internetowej www.checiny.pl oraz na terenie 

GPSZOK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


