
Zasady funkcjonowania 
Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

w Gminie Liszki 
 

 
1. Poniższe zasady określają formę funkcjonowania Mobilnego Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Liszki, zwanego w skrócie PSZOK. 

2. PSZOK organizowany jest w dwóch lokalizacjach: 

a) Liszki (dz. 2055)- parking na przeciwko Urzędu Gminy Liszki  

b) Kaszów (dz. 629/3)- parking obok Remizy OSP  

3. PSZOK organizowany jest w drugą sobotę miesiąca z wyjątkiem dni ustawowo wolnych w 
godzinach:  
a) od października do marca- od 10:00 do 13:00 

b) od kwietnia do września- od 12:00 do 17:00 

4. Odpady mogą być przywiezione oraz rozładowane tylko w godzinach podanych w pkt. 3. 

Odpady przywiezione i pozostawione przed lub po godzinach funkcjonowania PSZOK nie 

będą zabrane. 

5. Operatorem PSZOK jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI Mieczysław Jakubowski, 

ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków. 

6. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady dostarczane w sposób selektywny, umożliwiający 

selektywne odebranie i gromadzenie odpadów zgodnie z ich kategoriami. 

7. PSZOK przyjmuje odpady wyłącznie z gospodarstw domowych. Odpady z działalności 

gospodarczych nie będą przyjmowane. 

8. O przyjęciu odpadów bądź odmowie decydują pracownicy PW MIKI. W przypadku, gdy 

pracownik PW MIKI stwierdzi, iż przywiezione odpady oraz ich ilość świadczą, iż powstały 

w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej ma prawo odmówić przyjęcia odpadów. 

9. W ramach opłaty ponoszonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy 

gminy Liszki (nieruchomości zamieszkałe) mogą oddawać w Mobilnym Punkcie Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych następujące rodzaje odpadów:  

- Opakowania z papieru i tektury 

- Opakowania z tworzyw sztucznych 

- Opakowania wielomateriałowe 

- Opakowania ze szkła 

-Metale 

-Opony (tylko z samochodów osobowych) 



-Zmieszane odpady budowlane, rozbiórkowe i remontowe z drobnych remontów                     

(zapakowane w workach o odpowiedniej wytrzymałości) 

-Świetlówki, farby, rozpuszczalniki, baterie, akumulatory, leki 

-Zużyte, kompletne urządzenia elektryczne i elektroniczne 

-Odpady ulegające biodegradacji 

-Odpady wielkogabarytowe  

10. PSZOK nie przyjmuje: 

- zmieszanych odpadów komunalnych 

- zmieszanych odpadów opakowaniowych 

- opon z ciągników i samochodów ciężarowych 

- części samochodowych 

-odpadów budowlanych powyżej 10 worków 120l 

-popiołu 

-materiałów zawierających azbest 

11. Odpady do PSZOK, właściciel nieruchomości dostarcza we własnym zakresie.  

Rozładunek odpadów w PSZOK, leży po stronie mieszkańców gminy.  

12. W PSZOK prowadzony jest rejestr przyjęcia odpadów. Każdy mieszkaniec przywożący 

odpady własnoręcznie potwierdza rodzaj odpadu oraz jego ilość. 

13. Obsługa PSZOK ma prawo żądać od osoby dostarczającej odpady, dokumentu 

potwierdzającego wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz 

gminy 

14. W sprawach spornych ze strony PW MIKI odpowiedzialny jest Pan Tomasz Masny- 

Kierownik Bazy Logistycznej. Tel 784-954-601 

Ze strony Urzędy Gminy Liszki odpowiedzialna jest Małgorzata Soja, Katarzyna Czech- 

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Liszki Tel. 122806234 wew. 545 lub 

122576545 


