Regulamin funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Gorzycach
Podmiot prowadzący: Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach
Lokalizacja punktu: Gorzyce ul. Wrzawska 9, 39 – 432 Gorzyce
§1
Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
prowadzonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach, zwanego w dalszej części „PSZOK”.
§2
PSZOK czynny jest we wtorki, w godzinach od 12.00 do 18.00 oraz w piątki w godzinach od 10.00
do 14.00 .

•

W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów do PSZOK może być okresowo wstrzymane.
O wstrzymaniu przyjmowania odpadów prowadzący PSZOK poinformuje z przynajmniej 2- dniowym
wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji na wjeździe do PSZOK oraz na stronie internetowej
– www.zgkgorzyce.pl
§3
•
•

PSZOK przyjmuje odpady nieodpłatnie.
PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne, wytworzone w gospodarstwach domowych osób
zamieszkujących na terenie Gminy Gorzyce, zgodnie z opisanymi, w niniejszym Regulaminie,
zasadami.
PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów:

•

L.p.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Odpady niebezpieczne
Nazwa i rodzaj odpadu
Emulsje olejowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone
Sorbenty, materiały filtracyjne(w tym filtry olejowe nieujęte w innych
grupach),tkaniny do wycierania, ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż 16 02 09
i 16 02 12
Baterie i akumulatory Pb
Rozpuszczalniki
Lampy fluoresc. i inne odpady zawierające rtęć
Oleje i tłuszcze inne niż
w 20 01 25
Farby, tusze, farby druk. Kleje, żywice i lepiszcze zawiera. subst. niebezp.
Baterie i akumulatory łącznie z wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16
06 03 i niesortowane
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające substancje niebezpieczne

Kod
odpadu
13 01 05
15 01 10٭

15 02 02٭
16 02 13٭
16 06 01٭
20 01 13٭
20 01 21٭
20 01 26٭
20 01 27٭
20 01 33٭
20 01 35٭

Odpady inne niż niebezpieczne
12.
13.
14.
15.
16.

•
•

•

Zużyte opony
Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki i remontów
Leki inne niż wymienione w 20 01 31
Zużyte urządz. elektr. i elektroniczne inne niż w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35
Odpady wielkogabarytowe

16 01 03
17 01 01
20 01 32
20 01 36
20 03 07

PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady zebrane selektywnie oraz dostarczone w sposób
umożliwiający ich selektywne odebranie.
PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone we własnym zakresie
przez właścicieli gospodarstw domowych, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót
nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót w ilości do
500 kg na rok od gospodarstwa domowego.
§4
Prowadzący PSZOK jest zobowiązany zweryfikować dostarczone odpady uwzględniając:
o kryterium selektywnej zbiórki zgodnie z § 3 niniejszego Regulaminu,
o kryterium jakościowe i ilościowe odpadów komunalnych powstających w gospodarstwie
domowym.

•

Prowadzący PSZOK odmówi przyjęcia odpadów niespełniających wymogów niniejszego
Regulaminu, w szczególności:
o odpadów zebranych nieselektywnie,
o odpadów dostarczonych w sposób nieselektywny,
o odpadów niebędących odpadami komunalnymi, tj. pochodzącymi od podmiotów
świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia
zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji lub napraw,
o odpadów opon pochodzących z działalności rolniczej, przemysłowej,
o szyb oraz części samochodowych,
o szkła zbrojonego i hartowanego,
o eternitu, azbestu,
o odpadów nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji lub nieodpowiednio
nieoznaczonych (brak etykiet w przypadku odpadów niebezpiecznych).

•

W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich
natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z wymogami przepisów
ochrony środowiska.

•
•

§5
Warunkiem przyjęcia odpadów jest okazanie się przez osobę dostarczającą odpady dokumentu
potwierdzającego tożsamość i adres zamieszkania na terenie Gminy Gorzyce
Prowadzący PSZOK przyjmując odpady sporządza, w dwóch egzemplarzach, dokument
potwierdzający dostarczenie odpadów, zawierający w szczególności:
o imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady oraz osoby reprezentującej PSZOK,
o adres nieruchomości z której pochodzą odpady,
o rodzaj dostarczonych odpadów,
o datę dostarczenia odpadów,
o klauzulę: „Oświadczam, że dostarczone przeze mnie odpady zostały wytworzone we
własnym zakresie przez osoby zamieszkujące w wyżej wskazanym gospodarstwie
domowym i pochodzą z tego gospodarstwa domowego”,
o własnoręczne czytelne podpisy osoby dostarczającej odpady oraz osoby reprezentującej
PSZOK,
o wzór dokumentu zastał zawarty w załączniku do niniejszego Regulaminu.
§6

Koszty poniesione przez ZGK w Gorzycach, związane z funkcjonowaniem PSZOK, pomniejszone
o środki uzyskane w wyniku zagospodarowania odpadów, będą rekompensowane przez Gminę
Gorzyce, na podstawie , wystawionych przez ZGK ,not obciążeniowych.
Rozliczenie będzie następować do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
•
•

•
•
•

•
•

•

§7
Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
Przywiezione odpady powinien być w takiej formie i ilości która umożliwi swobodne przeniesienie
odpadu do urządzeń znajdujących się na terenie PSZOK przez dostarczającego odpad bez
konieczności użycia specjalistycznego sprzętu.
Dostarczający odpady może wjechać pojazdem na teren PSZOK wyłącznie po udzieleniu zgody
przez obsługę PSZOK oraz zaparkować w miejscu wskazanym przez obsługę PSZOK.
Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie PSZOK jedynie pod opieką osoby dorosłej.
Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK,
w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów, sposobu poruszania się po terenie PSZOK
oraz zachowania wymogów bezpieczeństwa.
Na terenie PSZOK obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz używania źródeł otwartego ognia.
§7
Wszelkich informacji o pracy PSZOK można uzyskać:
o u prowadzącego PSZOK - Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach ul. Wrzawska 9
o pod numerem telefonu 15 644 68 39.
Każda zmiana Regulaminu będzie publikowana na 14 dni przed wejściem w życie.
§8
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia

