
   Wyci ąg z Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadó w 
Komunalnych w Chełm ży dla gminy miasta Chełm ży 

§ 1 
 

1) Regulamin określa zasady przyjmowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych przez 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Chełmży, zwany dalej „PSZOK”, 

2) Operatorem PSZOK-u jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy 
Toruńskiej 1 w Chełmży, zwany dalej ZGK Sp. z o.o., 

3) PSZOK zlokalizowany jest w Chełmży, przy ulicy Toruńskiej 1 (Baza ZGK Sp. z o.o.), 
4) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny będzie:  

- w okresie od 1 listopada do 31 marca,  w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 
od 800 do 1600; 
- w okresie od 1 kwietnia do 31 października, w dni robocze, od poniedziałku do piątku,   
w godzinach od 1000  do 1800, 
oraz przez cały rok w każdą sobotę miesiąca w godzinach od 1000 do 1400, 

5) W dni ustawowo wolne od pracy oraz święta na terenie PSZOK -u odpady nie będą przyjmowane, 
 

§ 2 
 

1) W ramach opłaty za odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych ponoszonej na 
rzecz tut. Urzędu Miasta Chełmży, do PSZOK-u można samodzielnie dostarczyć odpady 
komunalne pochodzące z  nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Chełmży, 
zgodnie z limitami określonymi w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
miasta Chełmży”, 

2) Odpady dostarczone przez właściciela nieruchomości lub najemcę nieruchomości zamieszkałej, 
nie ujętej w ewidencji przekazanej przez Urząd Miasta Chełmży, zostaną przyjęte do PSZOK-u 
odpłatnie, zgodnie ze stawkami określonymi w Cenniku stanowiącym Załącznik nr 1 do 
przedmiotowego Regulaminu,  

3) W PSZOK-u  nie b ędą przyjmowane zmieszane odpady komunalne , 
4) Odpady dostarczone do PSZOK-u muszą być posegregowane, z przeznaczeniem do 

unieszkodliwiania lub odzysku oraz właściwie zabezpieczone. Dostarczane do PSZOK-u odpady 
komunalne nie mogą być zmieszane z innymi odpadami. Chemikalia wymagające opakowania 
przyjmowane będą wyłącznie w szczelnych pojemnikach, zawierających dokładną informację   
o rodzaju odpadu, 

5) Wszystkie dostarczane do PSZOK-u odpady, przed przyjęciem będą sprawdzane przez 
upoważnionego pracownika ZGK Sp. z o.o., 

6) Przyjęte przez PSZOK odpady komunalne będą selektywnie składowane w specjalnie 
przeznaczonych do tego celu pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach, z zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia ludzi oraz zapobiegania zanieczyszczeniu 
środowiska,  

7) Przyjęcie przez pracownika PSZOK-u dostarczonych przez mieszkańców odpadów odbywać się 
będzie po wcześniejszym udokumentowaniu prawa do nieodpłatnego przekazania tychże 
odpadów. Odpady komunalne do PSZOK-u dostarczane są  samodzielnie, po okazaniu 
dokumentu potwierdzającego, iż  pochodzą one z nieruchomości  zamieszkałej, położonej na 
terenie miasta Chełmży, (np. na podstawie: umowy najmu, dowodu osobistego, potwierdzenia 
dokonania opłaty za odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych lub na podstawie 



pisemnego Oświadczenia potwierdzającego fakt zamieszkiwania na terenie ww. gminy, zgodnie   
z Załącznikiem nr 2 do przedmiotowego Regulaminu), 

8) W przypadku dostarczenia odpadu przez osobę nie będącą właścicielem odpadu lub 
przedsiębiorcę działającego w imieniu właściciela/ dysponenta nieruchomości, osoba będąca 
właścicielem odpadu zobowiązana jest do przedłożenia stosownego Oświadczenia   
o pochodzeniu dostarczonego odpadu, zgodnego z Załącznikiem nr 3 do przedmiotowego 
Regulaminu, 

9) Odpady pochodzące z terenów nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego,   
z prowadzonej działalności gospodarczej  oraz nadwyżek wynikających z „Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy miasta Chełmży” przyjmowane będą według 
obowiązującego Cennika stanowiącego Załącznik nr 1 do przedmiotowego Regulaminu, 

10) Do PSZOK-u można samodzielnie dostarczyć, w ramach wnoszonej do Urzędu Miasta Chełmży 
opłaty za odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych, następujące odpady 
komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie miasta 
Chełmży: 
 

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu 

  

Uwagi oraz roczne limity na terenie 
Miasta Chełm ża 

1. Żużle, popioły 
paleniskowe i pyły 

10 01 01  ostudzone wyłącznie   
w workach 

2. Papier i tektura oraz 
opakowania z papieru i 

tektury  

15 01 01 / 20 01 01 wyselekcjonowane, przyjmowane   
w workach bądź luzem 

3. Tworzywa sztuczne oraz 
opakowania z tworzyw 

sztucznych 

15 01 02 / 20 01 39 wyselekcjonowane, przyjmowane   
w workach bądź luzem 

4. Opakowania 
wielomateriałowe 

15 01 05 wyselekcjonowane, przyjmowane   
w workach bądź luzem 

5. Szkło oraz opakowania ze 
szkła 

15 01 07 / 20 01 02 wyselekcjonowane, przyjmowane     
w workach bądź luzem 

6. Zużyte opony 16 01 03 w ilości do 4 opon o wielkości do 20'' na 
gospodarstwo domowe, natomiast 
pochodzące wyłącznie z rowerów, 
wózków bez określonych limitów 

7. Zużyte tonery 16 02 16 / 20 01 27* 
/ 20 01 28 

wyselekcjonowane, przyjmowane   
w workach, opakowaniach bądź luzem 

8. Odpady betonu oraz gruz 
betonowy, gruz ceglany,  

inne materiały ceramiczne 
i elementy wyposażenia, 
materiały izolacyjne oraz 

zmieszane odpady 
pochodzące   

z budowy, remontu  
 i demontażu 

17 01 01 / 17 01 02 / 
17 01 03 / 17 01 07 / 
17 03 80 / 17 09 04 

 

pochodzące z drobnych remontów 
nieruchomości zamieszkałych objętych 
systemem gospodarowania odpadami,   

w ilości do 500 kg na gospodarstwo 
domowe 



9. Miedź, brąz, mosiądz, 
aluminium, ołów, cynk, 
żelazo i stal, cyna, 

mieszaniny metali oraz 
kable 

17 04 01 / 17 04 02 / 
17 04 03 / 17 04 04 / 
17 04 05 / 17 04 07 / 

17 04 11 

wyselekcjonowane, przyjmowane   
w workach bądź luzem 

10. Odzież i tekstylia 19 12 08 / 20 01 10 / 
20 01 11 

wyselekcjonowane, przyjmowane   
w workach bądź luzem 

11. Rozpuszczalniki, kwasy, 
alkalia, oleje i tłuszcze 

jadalne 

20 01 13* / 20 01 14* 
/ 20 01 15* / 20 01 

25 / 20 01 26* 

odpady płynne lub wymagające 
opakowań przyjmowane są wyłącznie   

w szczelnych pojemnikach, zawierających 
informację na temat rodzaju odpadu 

12. Świetlówki i lampy 
fluorescencyjne 

20 01 21* wyselekcjonowane, przyjmowane   
w workach bądź luzem 

13. Przeterminowane 
lekarstwa 

20 01 31 / 20 01 32* wyselekcjonowane, przyjmowane   
w workach bądź luzem 

14. Baterie i akumulatory 20 01 33* / 20 01 34 wyselekcjonowane, przyjmowane   
w workach bądź luzem 

15. Zużyte urządzenia 
elektryczne i 
elektroniczne 

20 01 23* / 20 01 35* 
/ 20 01 36 

sprzęt nie powinien być zdekompletowany 

16. Odpady ulegające 
biodegradacji  

20 02 01 wyłącznie odpady zielone (z wyłączeniem 
odpadów kuchennych) pochodzące   

z poszczególnych mieszkań i pielęgnacji 
indywidualnych ogródków przydomowych 
lub upraw balkonowych w ilości do 10 kg 

na gospodarstwo domowe 

17. Odpady 
wielkogabarytowe 

20 03 07 w ilości do 200 kg na gospodarstwo 
domowe, opróżnione z zawartości oraz 

nie zawierające innych odpadów 

 
 

11) Odpady rozbiórkowe i budowlane przyjmowane są z podziałem na: 
- odpady gruzu ceglanego, 
- odpady ceramiczne i elementy wyposażenia: sanitarne, armatura itp., 
- odpady betonu i gruzu betonowego, 
- szkło w tym szyby okienne, lustra, luksfery itp., 
- tworzywa sztuczne typu płytki PCV i instalacje, panele ścienne itp. 
- zmieszane odpady budowlane nienadające się do ww. posegregowania.  

12) Ilość przyjmowanych nieodpłatnie odpadów budowlanych i rozbiórkowych od właścicieli  
nieruchomości  z terenu gminy miasta Chełmży jest limitowana na dany rok. Limit ten liczony jest 
łącznie dla wszystkich rodzajów odpadów wymienionych w pkt. 11. Odpady dostarczone powyżej 
limitu przyjmowane będą za dodatkową opłatą określoną w Cenniku stanowiącym Załącznik nr 1 
do Regulaminu, 

13) Punkt 13 zawarty w „Regulaminie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” 
dotyczy tylko mieszkańców gminy Chełmża" 

14) Każdorazowe przyjęcie do PSZOK-u odpadów wymienionych w pkt. 10 zostanie zarejestrowane 
przez pracownika. W przypadku dostarczenia odpadu z grup objętych limitem, przekazującemu 



odpad zostanie wystawiony dokument potwierdzający jego przyjęcie, wraz ze wskazaniem ilości 
dostarczonego odpadu,  wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu, 

15)  Odpady przyjmowane są wyłącznie w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie, zgodnie   
ze wskazaniami zawartymi w pkt. 10., 

16) Pracownik PSZOK-u może odmówić przyjęcia odpadu komunalnego w przypadku: 
- niepodania pochodzenia odpadu przez osobę dostarczającą. W takiej sytuacji pracownik 
PSZOK-u może zakładać, iż dostarczony odpad pochodzi z prowadzonej działalności 
gospodarczej lub jej likwidacji albo pochodzi z terenu  innej gminy; 
- niezidentyfikowania odpadu, niewiadomego pochodzenia o niewiadomym składzie, 
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zawierających azbest i inne odpady niebezpieczne, 
- opon z pojazdów ciężarowych, rolniczych, sprzętu budowlanego, urządzeń przemysłowych    
i innych części samochodowych (szyb, zderzaków samochodowych itp.), 

17)  W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych odpadów, pracownik PSZOK-u sporządzi 
stosowną notatkę wraz z uzasadnieniem pisemnym lub fotograficznym, 

18) Osoby dostarczające do PSZOK-u selektywnie zebrane odpady są zobowiązane do 
samodzielnego umieszczania ich w oznakowanych pojemnikach lub kontenerach. Obsługa 
PSZOK-u nie dokonuje rozładunku dostarczonych odpadów, a jedynie wskazuje miejsce,   
w którym należy złożyć przywiezione odpady, 

19) Na terenie PSZOK-u prowadzony jest rejestr przyjmowanych odpadów komunalnych, który jest na 
bieżąco aktualizowany. Przedmiotowy rejestr zawiera informacje o rodzaju, kodzie, masie lub 
ilości odebranych odpadów oraz dacie ich dostarczenia,  

20) Obsługa PSZOK-u sporządza miesięczne raporty dotyczące ilości odpadów przekazanych do 
unieszkodliwienia lub odzysku, które następnie przekazywane są  do Urzędu Miasta Chełmży,   

21) Korzystający z PSZOK-u zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz 
utrzymania należytego porządku i czystości na jego terenie. Na obszarze PSZOK-u obowiązuje 
bezwzględny zakaz palenia i używania źródeł otwartego ognia. 

 
§ 3 

 
1) Regulamin jest dostępny na terenie PSZOK-u w Chełmży oraz na stronie internetowej  www.zgk-

chelmza.pl i www.chelmza.pl  
2) Wszelkich informacji o pracy Punktu można uzyskać na miejscu u pracownika PSZOK-u lub pod 

numerem telefonu: 56 675 22 06, 
3) Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.01.2016 r. do odwołania. 

 
 
 
 
 
 
Zatwierdził ……………………………………….. 
 
 
 
 

 
 
 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Chełmży z dnia 
01.01.2016 r.   
 
 
 

Cennik 
za przyjęcie odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych   
w Chełmży z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych ponad 
limit* .  
 
Lp.  Rodzaj odpadu Kod 

odpadu 
Cena 
brutto 
(netto)  

UWAGI 

1. Żużle, popioły paleniskowe i pyły 10 01 01 270,00 zł/ Mg 
(250,00 zł/ Mg)  

 

2. Papier i tektura oraz opakowania 
z papieru i tektury 

15 01 01 / 
20 01 01 

nieodpłatnie  

3. Tworzywa sztuczne oraz 
opakowania z tworzyw 
sztucznych 

15 01 02 20 
01 39  

nieodpłatnie  

4. Opakowania wielomateriałowe 15 01 05 nieodpłatnie  

5. Szkło oraz opakowania z szkła 15 01 07 / 
20 01 02 

nieodpłatnie  

6. Odpady zielone 20 02 01 270,00 zł/ Mg 
(250,00 zł/ Mg) 

Ponad limit 0,01 Mg na 
gospodarstwo domowe dla 
mieszkańców Miasta Chełmży 

7. Odzież i tekstylia 19 12 08 / 
20 01 10 / 
20 01 11 

270,00 zł/ Mg 
(250,00 zł/ Mg) 

 

8. Zużyte opony do 20’’ 16 01 03 162,00 zł/ Mg 
(150,00 zł/ Mg) 

Z pojazdów o dopuszczalnej 
masie całkowitej do 3,5 tony. 

9. Odpady betonu oraz gruzu 
betonowego 

17 01 01 162,00 zł/ Mg 
(150,00 zł/ Mg) 

 

 

 

Ponad limit 0,50 Mg na 
gospodarstwo domowe dla 
mieszkańców Miasta Chełmży 

10. Gruz ceglany 17 01 02 162,00 zł/ Mg 
(150,00 zł/ Mg) 

11. Zmieszane odpady betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia, odpady 
innych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia, 
materiały izolacyjne, odpadowa 
papa oraz zmieszane odpady z 
budowy, remontu i demontażu 

17 01 03 / 
17 01 07 / 
17 09 04 / 
17 03 80 

270,00 zł/ Mg 
(250,00 zł/ Mg) 

12. Rozpuszczalniki, kwasy, alkalia 20 01 13* / 1836,00 zł/ Mg  



20 01 14* / 
20 01 15* 

(1700,00 zł/ Mg) 

13. Środki ochrony roślin 20 01 09* / 
20 01 80 

2376,00 zł/ Mg 
(2200,00 zł/ Mg) 

 

14. Świetlówki i lampy 
fluorescencyjne 

20 01 21* 1080,00 zł/ Mg 
(1000,00 zł/ Mg) 

 

15. Przeterminowane lekarstwa 20 01 31 / 
20 01 32* 

7,56 zł/ kg 
(7,00 zł/ kg) 

 

16. Baterie i akumulatory 20 01 33* / 
20 01 34 

540,00 zł/ Mg 
(500,00 zł/ Mg) 

 

17. Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne 

20 01 23* / 
20 01 35* / 
20 01 36 

540,00 zł/ Mg 
(500,00 zł/ Mg) 

Nieodpłatnie w przypadku 
zdania kompletnych urządzeń 

18. Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 324,00 zł/ Mg 
(300,00 zł/ Mg) 

Ponad limit 0,2 Mg na 
gospodarstwo domowe dla 
mieszkańców Miasta Chełmży 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        …………………………………………..                                                                                                           
         Zatwierdził 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

* Cennik obowiązuje od 01.01.2016r. 



Załącznik nr 2 do Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Chełmży z dnia 
01.01.2016 r.   

 
 
 

Oświadczenie 
 
 Ja, niżej podpisany/a ............................................................................................... 

zamieszkały/a w ............................................................................................................................. 

przy ulicy ........................................................................................................................................ 

oświadczam, że jestem objęty/a systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 

miasta Chełmży oraz wniosłem/am opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

Dostarczone przeze mnie, w dniu dzisiejszym do PSZOK-u w Chełmży odpady komunalne 

pochodzą wyłącznie z terenu nieruchomości położonej na terenie miasta Chełmży przy ulicy: 

.................................................................................................................................................. 

 Ponadto przyjmuję do wiadomości, że  w przypadku przekroczenia określonych limitów, 

zostanę obciążony/na  za ilości odpadów komunalnych, dostarczonych ponad wskazane limity, 

zgodnie z obowiązującym  „Regulaminem utrzymania  czystości i porządku na terenie gminy 

miasta Chełmży” i aktualnego cennika na terenie PSZOK-u. 

 

 

Chełmża, dnia ............................................  ................................................................. 

                (czytelny podpis składającego oświadczenie) 

 

 

Klauzura informacyjna: 
Administratorem danych osobowych w związku z przyjęciem odpadów  na PSZOK jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z 
siedzibą w Chełmży przy ulicy Toruńskiej 1. Celem  przetwarzania tych danych jest ewidencja pochodzenia odpadów. Fakturowanie 
ilości odpadów dostarczonych ponad limit oraz statystyka zgodnie z wymogami prawa. 



Załącznik nr 3 do Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Chełmży z dnia 
01.01.2016 r.   

 
 
 

Oświadczenie 
 
 Ja, niżej podpisany/a ......................................................................................................................... 

zamieszkały/a w .................................................................................................................................. 

przy ulicy ........................................................................................................................................................ 

numer telefonu ....................................................... 

oświadczam, że dostarczone w moim imieniu odpady komunalne za które została uiszczona opłata za 

zagospodarowanie odpadów komunalnych, zostały wytworzone na terenie gminy miasta Chełmży przy 

ulicy: ...................................................................................................................................... i zostały 

przetransportowane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Chełmży przez: 

................................................................................................................................................ samochodem 

o numerze rejestracyjnym: ............................................................................................................. . 

 Ponadto przyjmuję do wiadomości, że  w przypadku przekroczenia określonych limitów, zostanę 

obciążony/na  za ilości odpadów komunalnych, dostarczonych ponad wskazane limity, zgodnie   

z obowiązującym  „Regulaminem utrzymania  czystości i porządku na terenie gminy miasta Chełmży”   

i aktualnego cennika  obowiązującego  na  terenie  PSZOK-u. 

Chełmża, dnia ............................................   ................................................................. 

                (czytelny podpis składającego oświadczenie) 

        ................................................................. 

                (czytelny podpis osoby transportującej odpad) 

 

Klauzura informacyjna: 
Administratorem danych osobowych w związku z przyjęciem odpadów  na PSZOK jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z 
siedzibą w Chełmży przy ulicy Toruńskiej 1. Celem  przetwarzania tych danych jest ewidencja pochodzenia odpadów. Fakturowanie 
ilości odpadów dostarczonych ponad limit oraz statystyka zgodnie z wymogami prawa. 



Załącznik nr 4 do Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Chełmży z dnia 
01.01.2016 r.   
 

 
DOKUMENT PRZYJĘCIA ODPADÓW 

 

Nr dokumentu: 
 

………………….. / PSZOK / 2016 
 

 
Osoba przekazuj ąca odpad 

 

Nazwisko i  imię: 
 

……………………………………………………………….. 
 

Adres nieruchomości, na której 
wytworzono odpad/y: 

 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 

 
 

Przekazany odpad 
 

Rodzaj odpadu/ów: 
 

……………………………………………………………….. 
 

Kod odpadu/ów: 
 

……………………………………………………………….. 
 

Masa przekazanego odpadu/ów 
[Mg] (ilość sztuk – jeśli jest możliwa do 

określenia): 

 
……………………………………………………………….. 

 

Uwagi: 
 

……………………………………………………………….. 
 

Data, podpis i pieczątka przyjmującego 
odpad/y: 

Data i czytelny podpis przekazującego 
odpad/y: 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Klauzura informacyjna: 
Administratorem danych osobowych w związku z przyjęciem odpadów  na PSZOK jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z 
siedzibą w Chełmży przy ulicy Toruńskiej 1. Celem  przetwarzania tych danych jest ewidencja pochodzenia odpadów. Fakturowanie 
ilości odpadów dostarczonych ponad limit oraz statystyka zgodnie z wymogami prawa. 

 


