REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA
TERENIE GMINY PRZODKOWO
1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych na terenie Gminy Przodkowo, zwanym PSZOK.
2. Na terenie gminy Przodkowo prowadzony jest jeden punkt PSZOK, zlokalizowany przy Gminnej
Oczyszczalni Ścieków w Przodkowie przy ul. Łąkowej.
3. Punkt PSZOK czynny jest przez cały rok, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy, w godzinach:
a.
b.
c.
d.

od wtorku do środy od 07:30 do 15:30;
czwartek od 07:30 do 16:30;
piątek od 07:30 do 14:30;
sobota od 8:00 do 13:00.

4. Do PSZOK-u dostarczane są odpady przez właścicieli nieruchomości, o których mowa w
Regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przodkowo, wnoszących opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. W PSZOK-u przyjmowane i zbierane są wyłącznie odpady komunalne poddane segregacji zgodnie z
kategoriami wymienionymi poniżej:
1) opakowania z papieru i tektury;
2) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych;
3) metale oraz opakowania z metali;
4) opakowania wielomateriałowe;
5) szkło oraz opakowania ze szkła;
6) meble i odpady wielkogabarytowe;
7) zużyte opony od pojazdów mechanicznych (osobowe);
8) odpady ulegające biodegradacji - BIO;
9) odzież i opakowania z tekstyliów;
10) drewno i opakowania z drewna;
11) przeterminowane leki i chemikalia;
12) baterie i akumulatory;
13) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne;
14) odpady niebezpieczne - odpady farb i lakierów, rozpuszczalników, środków impregnacji
drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowaniach po środkach
ochrony roślin, nawozach, opakowaniach po aerozolach;
15) posortowane odpady remontowo – budowalne i rozbiórkowe;
16) popiół;
17) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałych w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.
6. Do PSZOK-u przyjmowane są odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
posegregowane w sposób określony w ust. 5, w ilościach nielimitowanych, za wyjątkiem:
1) do 500 kg 2 razy w roku odpadów remontowo – budowlanych i rozbiórkowych oraz styropian
w ilości do 1m³/rok, o których mowa w ust. 5 pkt 15;
2) do 8 szt. opon/rok, o których mowa w ust. 5 pkt 7.
7. Odpady wymienione w ust. 5 przyjmowane są nieodpłatnie do PSZOK-u.
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8. Odpady wymagające opakowania (np. oleje, smary) przyjmowane są w szczelnych i niecieknących
pojemnikach zawierających informację o rodzaju odpadu.
9. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do PSZOK-u nie są przyjmowane:
1)
2)
3)
4)

odpady pochodzenia innego niż gospodarstwo domowe;
zmieszane odpady komunalne;
papa oraz odpady zawierające azbest;
odpady niemożliwe do zidentyfikowania.

10. PSZOK prowadzi rejestr dostarczanych odpadów.
11. Odpady wymienione w ust. 5 magazynowane są na terenie PSZOK-u w sposób bezpieczny dla
zdrowia ludzi i środowiska, po czym zagospodarowane przez operatora zgodnie z obowiązującymi
zasadami.
12. Obsługa PSZOK-u odmówi przyjęcia dostarczonych odpadów, które nie odpowiadają powyższemu
Regulaminowi.
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