
 

 
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/99/20 Rady Gminy Borzechów z dnia 31 lipca 2020r. 

 

Regulamin Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Borzechowie 

 
 

1. Administratorem Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest Gmina Borzechów. 

2. GPSZOK będzie czynny w dniach: poniedziałek – wtorek w godzinach od 8.00 do 10.00 i w sobotę w 

godzinach od 8.00 do 11.00. 

3. Do GPSZOK mogą być dostarczane nieodpłatnie odpady przez mieszkańców Gminy Borzechów oraz 

przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Borzechów, którzy będą chcieli skorzystać z 

GPSZOK. 

4. Przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne spoza terenu gminy Borzechów będą mogli odstawiać odpady za 

pobraną opłatą. 

5. W GPSZOK przyjmowane i zbierane są niżej wymienione odpady: 

a) papier, tektura, opakowania z papieru i tektury; 

b) metale, opakowania z metali;  

c) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych; 

d) szkło, opakowania ze szkła; 

e) opakowania wielomateriałowe,  

f) bioodpady stanowiące odpady komunalne, w tym odpady opakowaniowe stanowiące bioodpady,  

g) odpady zielone,  

h) popioły,  

i) zużyte baterie i akumulatory,  

j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

k) meble i inne odpady wielkogabarytowe,  

l) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,  

m) zużyte opony,  

n) przeterminowane leki i chemikalia; 

o) odpady niebezpieczne, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych; 

p) 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, a w szczególności igieł i strzykawek; 

q) odpady tekstyliów i odzieży od 1 stycznia 2025 r. 

6. Wymienione w punkcie 5 odpady będą magazynowane selektywnie w sposób bezpieczny dla zdrowia i 

środowiska w przeznaczonych do tego pojemnikach. 

7. Zebrane odpady będą przekazywane podmiotom wyłonionym w drodze przetargu lub posiadających 

zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, recyklingu lub 

unieszkodliwiania odpadów. 

8. W GPSZOK w Borzechowie prowadzony jest rejestr osób i firm dostarczających i odbierających odpady, 

ewidencja dostarczonych, zbieranych i przekazywanych odpadów. 

 


