
REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH W LĘDZINACH 

 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego 

Zbierania  Odpadów Komunalnych przy EKOREC Sp. z o.o. w 

Lędzinach, ul. Fredry 98  ( zwanego dalej „PSZOK”). 

2. PSZOK jest czynny w dni robocze w godzinach od 10.00 do 18.00.                

3. Do PSZOK odpady mogą dostarczać wyłącznie mieszkańcy miasta 

Lędziny. 

Odpady przyjmowane są nieodpłatnie, po udokumentowaniu faktu 

zamieszkania na terenie miasta Lędziny lub po okazaniu dokumentu 

potwierdzającego jego tożsamość i adres zamieszkania. W PSZOK 

prowadzony jest rejestr osób dostarczających odpady. 

4. Osoby fizyczne dostarczając odpady do PSZOK na podstawie art. 23 

ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. 

U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn, zm.) wyrażają zgodę na 

przetwarzanie ich danych osobowych przez administratora danych, 

którym jest Prezes Ekorec Sp. z o.o. ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny. 

5. Mieszkaniec zobowiązany jest otworzyć worek z odpadami w celu 

weryfikacji jego zawartości.  

6. Obsługa PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu, 

wskazuje osobie dostarczającej odpady miejsce, w którym należy je 

umieścić.  

7. PSZOK jest ogrodzony, oświetlony i monitorowany. Wjazd na teren 

punktu jest możliwy tylko i wyłącznie za pozwoleniem pracownika 

punktu. 

8. Każdy z mieszkańców ma możliwość zaopatrzenia się w dodatkowe 

worki foliowe do selektywnej zbiórki odpadów, które dostępne są  

w PSZOK oraz Biurze Obsługi Klienta. 

9. W punkcie PSZOK przyjmowane i zbierane są niżej wymienione 

odpady: 

 

• Papier i tektura 

• Szkło   

• Tworzywa sztuczne 

• Metale 

• Opakowania wielomateriałowe  (kartony po mleku i sokach) 

• Lampy fluorescencyjne (świetlówki i rtęciówki) 

• Zużyte baterie i akumulatory 

• Chemikalia (opakowania po rozpuszczalnikach, opakowania po 

farbach i lakierach, przepracowane oleje silnikowe, przepracowane 

filtry samochodowe) 



• Przeterminowane lekarstwa i termometry 

• Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (sprzęt kompletny) 

• Odpady wielkogabarytowe 

• Zużyte opony  

• Odpady zielone ulegające biodegradacji (trawa, liście) 

• Gruz budowlany (pustaki, cegły, dachówki, kafle)  

• Odpady poremontowe (ceramika sanitarna, płyty karton - gips, 

tapety, stolarka okienna, drzwi) 

• Odzież i tekstylia 

W PSZOK nie będą przyjmowane: 

• Zmieszane odpady komunalne 

• Zmieszane odpady budowlane  

• Odpady budowlane zawierające azbest 

• Odpady izolacyjne: styropian, papa, ondulina, wełna mineralna 

• Szyby samochodowe 

• Szkło zbrojone i hartowane  

• Części samochodowe 

• Odpady w opakowaniach cieknących 

• Odpady nieprawidłowo zabezpieczone i nieoznaczone (dotyczy 

odpadów niebezpiecznych) 

• Inne, wskazujące na to, że nie powstały w gospodarstwach 

domowych. 

Odpady dostarczane do PSZOK powinny być: 

• Prawidłowo posegregowane 

• Właściwie zabezpieczone 

• Wolne od zanieczyszczeń 

10. Odpady do PSZOK należy przywozić tylko we wskazanych godzinach.  

11. Transport odpadów komunalnych do PSZOK zapewnia mieszkaniec  

we własnym zakresie i na własny koszt.                                            

12. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK jest zobowiązana  

do umieszczenia odpadów w odpowiednim miejscu w wyznaczonym 

kontenerze. 

13.    Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku remontów lub 

rozbiórek, na które wymagane jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie 

robót budowlanych odbierane są odpłatnie wg cennika Ekorec Sp. z o.o. 


