
REGULAMIN MOBILNEGO PUNKTU SELEKTYWNEGO 

ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE 

GMINY MIEDŹNA 
 
1. Regulamin określa sposób świadczenia usługi przez Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych w Gminie Miedźna (MPSZOK). 
 

 
 
2. Na terenie Gminy Miedźna Mobilny Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

prowadzony będzie 8 razy w miesiącu, w tym dwa razy w godzinach popołudniowych i raz               

w sobotę według określonego harmonogramu. 
  
3. W MPSZOK przyjmowane są m.in.: 
 

1 odpady tzw. „ surowców wtórnych”: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal; 

 

2 odpady wielkogabarytowe (domowy sprzęt sanitarny, wyposażenie gospodarstw domowych, 

elementy stolarki mieszkaniowej i gospodarczej); 

 

3 odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz lamp fluorescencyjnych; 

 

4 rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin; 

 

5 oleje i tłuszcze, farby, kleje, żywice, detergenty; 

 

6 odpady zielone (trawa, liście ,gałęzie w formie zrębkowej); 

 

7 zużyte baterie i akumulatory; 

 

8 zużyte opony z samochodów osobowych; 

 

4. MPSZOK nie przyjmuje niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 

 
 
5. W MPSZOK nie będą przyjmowane odpady inne niż wymienione w pkt 3 niniejszego 

Regulaminu. 

 
 
6. W MPSZOK odbierane są tylko i wyłącznie odpady komunalne, które klasyfikowane są zgodnie 

z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz.U. Z 2001r., Nr 112, poz. 1206) oraz uwzględnione w Regulaminie 

utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Oświęcim z zastrzeżeniem pkt.7. 



7. Odpady dostarczane do MPSZOK nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone. Opakowania 

po substancjach niebezpiecznych płynnych (farby, lakiery, chemikalia, środki ochrony roślin, 

smary, oleje itp.) winny być nieuszkodzone. Rodzaje i ilości odpadów przyjmowanych do 

MPSZOK w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa 

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie. 
 
8. Odpady wymienione w pkt. 3 regulaminu magazynowane są selektywnie, w specjalnie do tego 

celu przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach w sposób 

bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska. 
 

9. Odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, przyjmowane są 

nieodpłatnie po okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania/zameldowania na 

terenie Gminy Miedźna. 
 

10. Odpady dostarczane do MPSZOK powinny być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone. 
    
11. Obsługa MPSZOK odmówi przyjęcia odpadów jeżeli będą: 
 

pochodziły od wytwórcy spoza terenu Gminy Miedźna lub będą zanieczyszczone lub 

zmieszane. 
 
    

 


