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Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Brusach  

 
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest na terenie Zakładu 
Gospodarki Komunalnej przy ul. Bolta 10 w Brusach. W PSZOK przyjmowane są odpady komunalne  
oraz inne odpady z gospodarstw domowych, które następnie przekazywane są do unieszkodliwiania  
lub odzysku: 
 
I. Zasady ogólne: 

1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik obsługujący PSZOK. 
2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich czystości, składu  

i zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów. 
3. Odpady komunalne dostarczone do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie w ramach opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyłącznie od osób fizycznych oraz pozostałych, które 
uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na konto Gminy Brusy. Nie dotyczy 
to odpadów wskazanych w części III Usługi dodatkowe niniejszego regulaminu. 

4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń 
pracownika punktu. 

II. Ustalenia szczegółowe: 

1. Odpady przyjmowane są w PSZOK przez cały rok we wtorki i czwartki w godzinach  
od 1300 do 1800 oraz w soboty od 900 do 1200, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy. 

2. W PSZOK przyjmowane są odpady tylko od mieszkańców gminy Brusy. 
3. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane. 
4. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami. 
5. W PSZOK przyjmowane i zbierane są następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

1) papier i tektura; 
2) szkło; 
3) tworzywa sztuczne; 
4) metale; 
5) opakowania wielomateriałowe; 
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 
7) bioodpady; 
8) odpady tekstyliów i odzieży; 
9) zużyte baterie i akumulatory; 
10) zużyte pojemniki po tuszach i tonerach, 
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 
12) odpady niebezpieczne; 
13) przeterminowane leki i chemikalia; 
14) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji  
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł  
i strzykawek, 

15) odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych  
z gospodarstw domowych na wykonanie, których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia 
na budowę lub na wykonanie, których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji 
budowlano – architektonicznej (z zastrzeżeniem odrębnego wydzielania gruzu, tworzyw 
sztucznych, styropianu, odpadów niebezpiecznych, itp.); 

16) zużyte opony od samochodów osobowych, 
17) resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna  

oraz opakowania po nich, 
18) rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich,



 
19) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, 

przełączniki. 
6. Szczegółowy wykaz odpadów przyjmowanych w PSZOK określa załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu. 
7. Odpady wymienione w ust. 5 przyjmowane są w ilościach nielimitowanych, za wyjątkiem: 

1) posegregowanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących ze strumienia 
odpadów komunalnych z gospodarstw domowych - w ilości 500 kg/nieruchomość/rok, 

2) zużytych opon samochodowych w ilości 4 szt./nieruchomość/rok. 
8. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów: 

 papa, 
 odpady zawierające azbest, 
 zmieszane odpady komunalne, 
 zmieszane odpady budowlane. 

9. Do rozładunku odpadów dostarczonych luzem zobowiązany jest ich dostawca. 
10. Osoba obsługująca PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, w przypadku gdy: 

 ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały one na nieruchomościach, na których 
zamieszkują mieszkańcy; 

 nie znajdują się one na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych, 
 stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach, 
 dostarczone odpady są nieposegregowane. 

III. Usługi dodatkowe:  

1. W PSZOK przyjmowane są też odpłatnie w ramach usługi dodatkowej inne odpady  
niż wymienione w części II ust. 5, takie jak: 
1) folia rolnicza, 
2) opakowania po nawozach i typu big bag, 
3) siatka i sznurek do owijania balotów, 
4) zużyte opony od maszyn rolniczych. 

2. Odpady, o których mowa w ust. 1 są przyjmowane w każdej ilości, zgodnie z cennikiem 
obowiązującym w PSZOK. 

3. Opłatę za usługę dodatkową należy uiścić w kasie Zakładu lub przelewem na podstawie faktury 
VAT wystawionej przez Zakład Gospodarki Komunalnej. 

IV. Postanowienia końcowe: 

1. Wszelkie informacje o funkcjonowaniu PSZOK można uzyskać w Zakładzie Gospodarki 
Komunalnej w Brusach (tel. 52 3982362), lub w Urzędzie Miejskim w Brusach (tel. 52 3969371, 
52 3969373). 

2. Skargi i wnioski przyjmowane są w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brusach,  
ul. Bolta 10 lub w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy. 

3. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest dostępny 
na stronie internetowej www.brusy.pl w zakładce mieszkaniec -gospodarka odpadami. 



Załącznik nr 1  
do Regulaminu Punktu Selektywnego     
Zbierania Odpadów Komunalnych w Brusach 

 
 
 

Wykaz odpadów przyjmowanych  
w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Brusach 

 

Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu Opis 

1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury Papier i tektura 

2. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych Tworzywa sztuczne 

3. 15 01 03 Opakowania z drewna Drewno 

4. 15 01 04 Opakowania z metali Metal 

5. 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe Opakowania wielomateriałowe 

6. 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe Plastik 

7. 15 01 07 Opakowania ze szkła Szkło 

8. 16 01 03 Zużyte opony 
Zużyte opony samochodowe o średnicy 
nieprzekraczającej 56 cm w ilości 4 szt. 
na mieszkańca rocznie 

9. 17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy 
z rozbiórek i remontów 

Gruz, materiały rozbiórkowe 

10. 17 01 02 Gruz ceglany Gruz 

11. 17 01 07 

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

Gruz 

12. 17 02 01 Drewno Drewno 

13. 17 02 02 Szkło Szkło 

14. 17 02 03 Tworzywa sztuczne Tworzywa sztuczne, Styropian, wełna mineralna 

15. 17 06 04 
Materiały izolacyjne inne niż 
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 

Płyty gipsowe 

16. 20 01 01 Papier i tektura Papier i tektura 

17. 20 01 02 Szkło Szkło 

18. 20 01 08 
Odpady kuchenne ulegające 
biodegradacji 

Odpady ulegające biodegradacji 

19. 20 01 10 Odzież Odzież 

20. 20 01 11 Tekstylia Tekstylia 

21. 20 01 13* Rozpuszczalniki Rozpuszczalniki 

22. 20 01 19* 
Środki ochrony roślin I i II klast 
toksyczności (bardzo toksyczne i 
toksyczne np. herbicydy, insektycydy) 

Środki ochrony roślin oraz opakowania po nich 

23. 20 01 21* 
Lampy fluorescencyjne i inne odpady 
zawierające rtęć 

Lampy fluorescencyjne i inne odpady 
zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, 
przełączniki 

24. 20 01 23* Urządzenia zawierające freony Urządzenia zawierające freony 

25. 20 01 28 
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 
lepiszcze i żywice inne niż wymienione 
w 20 01 27 

Resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków 
do konserwacji i ochrony drewna oraz 
opakowania po nich, zużyte pojemniki 
po tuszach 

26. 20 01 29* 
Detergenty zawierające substancje 
niebezpieczne 

Środki czyszczące, substancje do wywabiania 
plam i opakowania po nich 



27. 20 01 30 
Detergenty inne niż wymienione  
w 20 01 29 

Środki czyszczące, substancje do wywabiania 
plam i opakowania po nich 

28. 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne Przeterminowane leki 

29. 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 Przeterminowane leki 

30. 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 

Baterie i akumulatory 

31. 20 01 34 
Baterie i akumulatory inne niż 
wymienione w 20 01 33 

Baterie i akumulatory 

32. 20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione  
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 
niebezpieczne składniki 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

33. 20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione  
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

34. 20 01 38 
Drewno inne niż wymienione  
w 20 01 37 

Drewno 

35. 20 01 40 Metale Drobny zł 

36. 20 01 99 
Inne nie wymienione frakcje zbierane  
w sposób selektywny 

Odpady bioorganiczne 

37. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 
Odpady ulegające biodegradacji w tym odpady 
zielone 

38. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe Meble i odpady wielkogabarytowe 

39. 20 03 99 
Odpady komunalne niewymienione  
w innych grupach 

Odpady komunalne niewymienione w innych 
grupach 

 


