REGULAMIN
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
KOMUNALNYCH
Z POSESJI ZAMIESZKAŁYCH GMINY ZAKRZEW
(PSZOK )
1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Zakrzew , zwanej dalej PSZOK.
2. PSZOK na terenie gminy Zakrzew zlokalizowany jest w miejscowości
Milejowice , Aleja Kasztanowa 24 ; 26-652 Zakrzew
3. Zarządca PSZOK : Firma „EKO-SAM „ kontakt ; 48- 369 – 91 -93
4. Godziny otwarcia :
Poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00
Środa
od 8.00 do 16.00
Sobota
od 10.00 do 16.00
5. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych
odpadów z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów.
6. Odpady przyjmowane do PSZOK nieodpłatnie od mieszkańców z
nieruchomości zamieszkałych , dostarczane własnym transportem lub na koszt
własny,
7. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania
niniejszego Regulaminu.
§1
PSZOK przyjmuje odpady komunalne selektywnie zebrane dostarczone przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Zakrzew .
Właściciel nieruchomości dostarczający odpady do PSZOK zobowiązany jest do
okazania dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na rzecz gminy Zakrzew za bieżący okres rozliczeniowy .
§2
1. PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów :

WYKAZ ODPADÓW
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L. p.

Nazwa odpadu

KOD
odpadu
15 01 02

1.

Tworzywa sztuczne

2.

Papier i tektura
(makulatura)

3.

Szkło

4.
5.

Opakowania
wielomateriałowe
Metale

6.

Zużyte opony

16 01 03

7.
8.

Tekstylia
Leki
przeterminowane
Zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny

20 01 11
20 01 32

9.

10.

Odpady budowlane i
remontowe
pochodzące z
prowadzenia drobnych
prac remontowych nie
wymagających
stosownych zezwoleń od
starosty
w jednorazowej ilości nie
przekraczającej 100 kg

20 01 01
15 01 01
15 01 07
15 01 05
20 01 40

20 01 23*
20 01 35*
20 01 36
17 01 01

17 01 07

11.

Farby, tusze, kleje

20 01 27*
20 01 28

12.

Rozpuszczalniki

20 01 13*

13.

Lampy flurescencyjne i
inne odpady zawierające
rtęć

20 01 21*

Asortyment
Opakowania z tworzyw sztucznych:
plastikowe butelki po napojach, duże worki foliowe i torby
reklamowe, folie, umyte kubki po produktach mlecznych
( z opakowań należy oderwać „sreberka ,
aluminiowe zamknięcia jogurtów, serków itp.),
opakowania po płynach do naczyń, szamponach, środkach
czyszczących, kosmetykach, koszyczki po owocach
Gazety, książki w miękkich okładkach lub po usunięciu
twardych, katalogi, tektura, worki papierowe
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania ze szkła: opróżnione z resztek, czyste butelki i
słoiki oraz inne opakowania szklane
Kartony po mleku i sokach
Złom stalowy, aluminium ,metali kolorowych, opakowania
po areozolach, czyste puszki, folie aluminiowe, zakrętki od
słoików i butelek , kapsle metalowe
Opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie
całkowitej do 3.5 Mg w ilości 4 sztuki od jednego
gospodarstwa domowego w ciągu roku
Odzież, firany, zasłony, obrusy
Leki przeterminowane
Sprzęt RTV/ AGD

Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i
remontów
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
(cegłą, tynki, glazura, terakota, uszkodzona ceramika
sanitarna, opakowania po sylikonach , cemencie, fugach,
płyty karton-gips, tapety z wyłączeniem :
azbestu, smoły, papy, styropianu budowlanego,
opakowań po farbach i lakierach , zanieczyszczonych
odpadów betonowych , potłuczone szyby, stolarka
okienna, drzwi .
Pozostałości farb, tuszy, klejów oraz opakowania
zanieczyszczone tymi substancjami ( w oryginalnych
opakowaniach )
Rozpuszczalniki do farb i lakierów
( w oryginalnych opakowaniach)
Świetlówki
( w oryginalnych opakowaniach)

2. PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów :




Zmieszane odpady komunalne,
Materiały zawierające azbest, papę, smołę itp.,
Szyby samochodowe
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Szkło zbrojeniowe i hartowane,
Części samochodowe,
Styropian budowlany,
Inne, wskazujące na to, że nie powstały w gospodarstwach domowych .

3. PSZOK nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do
których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami
§3
Odpady wymienione w § 2 gromadzone są selektywnie w zamykanych pojemnikach i
kontenerach oraz wiatach, chroniących zebrane odpady przed wpływem czynników
atmosferycznych i dostępem zwierząt. Kontenery i pojemniki są odpowiednio
oznakowane dla poszczególnych rodzajów odpadów.
Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest je umieścić w odpowiednim
miejscu w kontenerach lub pojemnikach pod nadzorem pracownika PSZOK .
§4
Odpady dostarczone do PSZOK powinny być posegregowane oraz właściwie
zabezpieczone , nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone.
Odpady niebezpieczne płynne ( farby, lakiery, smary, oleje itp.) powinny znajdować
się w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach producenta oraz powinny
zawierać etykiety. Rodzaje odpadów wymienione w § 2 przyjmowane do PSZOK w
ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa
Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Zakrzew .
Każdorazowe przyjęcie odpadów jest ewidencjonowane przez pracownika PSZOK na
formularzu przyjęcia , stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu .
§5
Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady dostarczane w sposób umożliwiający
ich selektywne odebranie zgodnie z kategoriami odpadów wymienionych w § 2 .
§6
Obsługujący PSZOK prowadzi rejestr podmiotów, do których przekazywane są
zebrane odpady. Rejestr ten zawiera m in nazwę i adres firmy przyjmującej odpad
danego rodzaju, zezwolenie świadczące o możliwości prowadzenia działalności w
zakresie gospodarki tego rodzaju odpadami .
§7
Na terenie PSZOK nie będą przyjmowane odpady inne niż wymienione w § 2
niniejszego Regulaminu .
Obsługujący PSZOK odmówi przyjęcia odpadów
Regulaminem .
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dostarczonych niezgodnie z

W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpad jest
zobowiązana do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób
zgodny z przepisami prawa .
§8
Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do :
a) Przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca
złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK,
b) Zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł
otwartego ognia,
c) Stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego,
d) Na terenie PSZOK dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod
opieką osoby pełnoletniej.
§9
Wszelkie informacje o pracy PSZOK udziela na miejscu pracownik PSZOK i pod
numerem telefonu 48 – 369-91-93 , lub pracownik Urzędu Gminy Zakrzew pod
numerem 48-610-51-16 .
§ 10
Regulamin korzystania z PSZOK jest dostępny na stronie internetowej Gminy Zakrzew
www.zakrzew.pl
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