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1. Odpady będą dostarczane przez mieszkańców (klientów indywidualnych) do PSZOK
mieszczącego się przy ul. Zamiejskiej 1 w Łodzi (na terenie Sortowni Odpadów) transportem
własnym dostarczającego.
2. Działalność PSZOK polega na przyjmowaniu od mieszkańców miasta Łodzi odpadów z
gospodarstw domowych selektywnie gromadzonych.
3. Wszystkie dostarczone odpady zawarte w pkt. 4 zostaną przyjęte bezpłatnie.
4. W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:
a) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory komputerowe,
odbiorniki radiowe, odtwarzacze video, DVD, CD oraz odtwarzacze kaset
magnetofonowych, drobny sprzęt AGD itp.);
b) magnetyczne i optyczne nośniki informacji (płyty DVD, CD, kasety VHS);
c) zużyte lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (świetlówki);
d) urządzenia zawierające freony (chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory freonowe);
e) baterie i akumulatory;
f) opakowania po farbach, klejach, żywicach, lepiszczach;
g) drewna (ramy okienne i drzwiowe, palety, deski, skrzynki);
h) szkło (okienne niezbrojone);
i) tworzyw sztucznych (ramy okienne, siding, rynny, rury);
j) tworzyw sztucznych (zabawki, meble ogrodowe);
k) zużyte opony samochodów osobowych do 4 szt./ rok;
l) odpady wielkogabarytowe (meble, wersalki, fotele, szafki) 1,5 Mg/miesięcznie;
m) opakowania z papieru i tektury (kartony);
n) makulatura (gazety, książki);
o) opakowania z tworzyw sztucznych (butelki typu PET, baniaki, skrzynki, opakowania ze
styropianu);
p) opakowania z metalu (puszki);
q) opakowania ze szkła (butelki, słoiki);
r) opakowania ulegające biodegradacji ( torby biodegradowalne );
s) odzież;
t) drobny gruz ceglany i betonowy z remontów 1,5 Mg/miesięcznie;
u) trawa, liście do 500 kg/miesiąc;
v) papa odpadowa do 500 kg/miesiąc;
w) usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 200 kg. /tygodniowo;
x) materiały izolacyjne (w tym: wełna mineralna, styropian budowlany) 200 kg/tygodniowo ;
y) materiały konstrukcyjne zawierające gips( w tym: płyty karton gips) 200 kg/tygodniowo ;
z) zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 1,5 Mg/miesięcznie;
aa) farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice.
bb) leki przeterminowane ( w szczelnych z oznaczeniami opakowaniach);
cc) chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych tj. ( rozpuszczalniki, zmywacze, środki
ochrony roślin, itp.). Chemikalia muszę znajdować się w oryginalnych szczelnych
opakowaniach oraz posiadać etykiety z nazwą składem oraz opisem postepowania;
dd) metale.
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5. Ilość oraz rodzaj dostarczonych odpadów przez klienta nie może świadczyć o dostarczaniu
odpadów z prowadzonej działalności gospodarczej, jej likwidacji itp.
6. Jeśli powyższe odpady są dostarczane do PSZOK w ilości wskazującej, że pochodzą one z
działalności gospodarczej, pracownik PSZOK może odmówić bezpłatnego ich przyjęcia.
7. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) i
nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą
identyfikację odpadu w chwili przekazania.
8. Dostarczone odpady muszą być posortowane rodzajowo wg punktu 4 niniejszego
Regulaminu.
9. PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:
a) materiały zawierające azbest,
b) szyb samochodowych,
c) szkła zbrojonego i hartowanego,
d) odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
e) odpady w opakowaniach cieknących,
f) kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne.
10. Przyjmujący (pracownik MPO-Łódź Sp. z o. o.) odpady, postępuje zgodnie z poniższymi
wytycznymi:
a) podczas przyjmowania odpadu pracownik PSZOK jest zobligowany do sprawdzenia czy
osoba oddająca odpad jest mieszkańcem Łodzi. Weryfikacja następuje m.in. poprzez
sprawdzenie rejestracji pojazdu przywożącego odpad lub dowodu tożsamości;
b) odpady przywożone przez mieszkańców dostarczane są na paletę dostaw lub w inne
miejsce przeznaczone do gromadzenia odpadów;
c) odpad zostaje zważony na wadze przemysłowej 4B 300 PAN o nośności do 300 kg lub na
wadze WSEL - 18/60 przy kontenerze wagowym lub wadze samochodowej;
d) pracownik przyjmując odpady określa je odpowiednim kodem (zgodnie z Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów Dz.U. 2014
poz. 1923) informacja ta jest wprowadzana do systemu komputerowego;
e) odpady zostają segregowane przez pracowników PSZOK w celu wyodrębnienia jak
największej ilości materiału nadającego się do odzysku;
f) odpad zostaje przewieziony przez pracownika do odpowiedniego miejsca magazynowego
odpadów zgodnie z klasyfikacją odpadu lub zostaje umieszczony zgodnie z klasyfikacją w
odpowiednim kontenerze. Odpady niebezpieczne będą magazynowane w atestowanych
pojemnikach umieszczonych na podłożu betonowym;
g) Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z
przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi;
h) Pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazują miejsce,
gdzie należy je donieść i w którym pojemniku, koszu umieścić.
11. Przyjęte odpady, po zmagazynowaniu odpowiedniej ilości, zostaną zagospodarowane wg
obowiązujących przepisów prawnych.

Wersja 02
Przyjmowanie przez MPO – Łódź Sp. z o.o. odpadów
gromadzonych selektywnie do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) od
mieszkańców ( klientów indywidualnych)
Regulamin

str. 3 z 4

Obowiązuje od:
17.05.2021r.

12. Działalność PSZOK prowadzona będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach
7:00 -18:00 z wyjątkiem wtorku 7:00 -20:00 oraz w soboty w godzinach 7:00 – 13:00.
13. Zakazuje się wstępu klientów na teren sortowni poza wyznaczony obszar.
14. Wszystkie przyjęte odpady muszą być magazynowane zgodnie z wytycznymi zapisanymi w
Decyzji w sprawie pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na zbieranie i
przetwarzanie odpadów wydaną przez Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia
30.12.2020r.
15. Niniejszy Regulamin nie dotyczy osób prawnych tj. przedsiębiorców prowadzących
działalność gospodarczą, którzy są zobowiązani do stosowania Ustawy o odpadach z dnia 14
grudnia 2012r. (Dz.U.2021.779 z późniejszymi zmianami) w zakresie zagospodarowania
odpadów powstałych w wyniku prowadzenia tej działalności.
16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

