
Regulamin obowiązujący na  terenie Punktu Selektywnej  Zbiórki Odpadów 

Komunalnych dla m. Racibórz.  

 W punkcie Selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmowane są następujące rodzaje odpadów : 

1. papier, 
2. szkło, 
3. metale i tworzywa sztuczne, 
4.  opakowania wielomateriałowe, 
5. komunalne odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych z remontów 

niewymagających pozwolenia na budowę w ciągu roku w ilości maksymalnie 500 kg na gospodarstwo 
domowe, 

6. odpady niebezpieczne, a w szczególności przeterminowane leki i termometry rtęciowe, zużyte baterie i 
akumulatory, chemikalia, opakowania po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin, rozpuszczalniki, 

7. zużyte baterie i akumulatory, 
8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny kompletny  
9. meble i inne odpady wielkogabarytowe, ilości maksymalnie 300 kg na rok na gospodarstwo domowe, 
10. tekstylia, w tym odzież i obuwie, 
11.zużyte opony, pochodzące wyłącznie z rowerów, motorowerów, motocykli, wózków oraz pojazdów o    
      dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności  
       gospodarczej, w ilości maksymalnie 8 sztuki na rok na gospodarstwo domowe, 
11. żużle i popioły, 
12. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji  
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły  
i strzykawki. 

 

PRZYGOTOWANIE odpadów komunalnych segregowanych do przekazania na PSZOK Racibórz. 

1. Odpady  komunalne segregowane wymienione w p.p . 1,2,3,4,6 i 9 należy spakować w worki przeźroczyste 

umożliwiające identyfikację  odpadu . Pozostałe  powinny być tak spakowane  by uniemożliwić ich  

zmieszanie w trakcie rozładunku.    

2. W trakcie przybywania na terenie PSZOK należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom obsługi. 

WJAZD  i zasady przebywania na terenie PSZOK. 

1. Przyjazd należy zgłosić na portierni  bazy 

2. Podać dane osobowe i pobrać przepustkę. 

3. Wjechać na teren Zakładu  z prędkością nie większą niż 20km/godz. i  wyznaczona trasą dojechać  

do PSZOK –a. 

4.  Zgłosić się do pracownika obsługi  PSZOK – przekazać przepustkę . 

5. Po zważeniu odpadów – własnoręcznie wykonać rozładunek wysegregowanych odpadów komunalnych 

 ( zgodnie z poleceniem pracownika obsługi)  w wyznaczonych punktach PSZOK. 

6. Odebrać  potwierdzoną przepustkę jednorazową  i przejechać bezpośrednio do portierni pozostawiając 

przepustkę. 

7. Na terenie PSZOK-a może przebywać tyko jeden pojazd . 

1. Godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: 

− poniedziałek: 9:00-15:00, 

− wtorek: 12:00-18:00, 

− środa: 9:00-15:00, 

− czwartek: 12:00-18:00, 

− piątek: 9:00-15:00, 

− sobota: 9:00-13:00, 
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy 



 

           Instrukcje wydawania przepustek . 

Szlaban zamknięty. 

1. Wypisanie przepustki ( adres zamieszkania właściciela odpadów* , nr 

rejestracyjny pojazdu**)  

2.  Wjazd pojazdu. 

3. Zamknięcie szlabanu. 

Po przekazaniu odpadów na PSZOK-u. 

4. Przyjęcie podpisanej przepustki  przez uprawnionego pracownika PSZOK. 

5. Wpięcie przepustki do segregatora.  

6. Wjazd następnego pojazdu jak wyżej .( na PSZOK-u tylko jeden pojazd) 

• * konieczne wpisać i bezwzględnie z terenu Raciborza    

• **koniecznie wpisać  

 

 

                    

                   PSZOK czynny  
Godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych: 
 

− poniedziałek: 9:00-15:00, 

− wtorek: 12:00-18:00, 

− środa: 9:00-15:00, 

− czwartek: 12:00-18:00, 

− piątek: 9:00-15:00, 

− sobota: 9:00-13:00, 
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
                                             

 

 


