Regulamin funkcjonowania Stacjonarnego Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Gminie Rozdrażew zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie,
zwanego w dalszej części regulaminu PSZOK.
2. Właścicielem i zarządzającym PSZOK jest Urząd Gminy Rozdrażew ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew.
3. Korzystanie z usług PSZOK jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem do jego
bezwzględnego przestrzegania.
§2
Funkcjonowanie PSZOK
1. PSZOK jest czynny w następujące dni robocze:
- w każdą środę miesiąca w godz. 7.00 -15.00
- w trzecią sobotę miesiąca w godz. 9.00 -15.00
z wyjątkiem dni świątecznych.
2. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniona obsługa PSZOK.
3. Osoby poniżej 18 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieka osoby pełnoletniej.
4. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:
- przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów
komunalnych oraz sposobu poruszania się po PSZOK,
- bezwzględnego przestrzegania wymogów przepisów BHP i p.poż., zakazu palenia oraz używania
otwartego ognia na terenie PSZOK,
- zachowania wymogów bezpieczeństwa.
§3
Zasady odbioru odpadów
1. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny,
z nieruchomości zamieszkałych objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami,
położonych na terenie gminy Rozdrażew. Odpady wytworzone przez prowadzących działalność
gospodarczą na terenie Gminy Rozdrażew (np. wykonujących remont, rozbudowę, pielęgnację
terenów zielonych itp.) powinny być przekazane do przedsiębiorcy, z którym wykonawca
ma zawartą stosowną umowę na przekazanie odpadów innych niż komunalne.
2. Przyjmowanie odpadów zbieranych selektywnie, dostarczonych przez właścicieli nieruchomości
z terenu gminy Rozdrażew, jest możliwe po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość
i podaniu adresu zamieszkania na terenie gminy Rozdrażew.
3. Odpady dostarczane do PSZOK-u muszą być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone, nie mogą być
zmieszane i zanieczyszczone.
4. W PSZOK nieodpłatnie przyjmowane są od właścicieli nieruchomości niżej wymienione odpady:
1) papier, tektura (makulatura),
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4) opakowania wielomateriałowe,
5) szkło,
6) odpady zielone,
7) przeterminowane leki i chemikalia (leki można oddać także do pojemników w aptekach),
8) zużyte baterie i akumulatory (baterie i małe akumulatory można oddać także do pojemników
w szkołach, przedszkolach i Urzędzie Gminy)
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe (wykładziny, dywany)
11) odpady budowlane i rozbiórkowe /czysty gruz/ w ilości nie większej niż 150kg/rok
z gospodarstwa domowego,
12) zużyte opony wyłącznie od samochodów osobowych, w ilości do 4 szt. od jednego
pełnoletniego mieszkańca rocznie,

13) żarówki, świetlówki, lampy, termometry,
14) szkło stołowe i żaroodporne, kryształy, ceramikę, porcelanę, fajans,
15) lustra, szkło okienne, okna
16) twardy plastik (zabawki, sztuczne kwiaty, wiaderka, doniczki),
17) pojemniki i puszki po farbach i lakierach, pojemniki po aerozolach,
18) małe opakowania po środkach owadobójczych i chwastobójczych używanych
w przydomowych ogrodach,
19) styropian,
20) odpady gipsowo-kartonowe,
21) odzież i tekstylia
5. Do PSZOK-u nie będą przyjmowane następujące odpady:
1) zmieszane odpady komunalne (podlegające gromadzeniu w kubłach)
2) odpady zawierające azbest, ondulinę, papę, smołę itp.,
3) oleje silnikowe – przepracowane,
4) szyby i części samochodowe, części karoserii (zderzaki),
5) odpady z działalności gospodarczej,
6) odpady z działalności rolniczej (siatki, folie, opony od pojazdów i sprzętów rolniczych),
7) odpady medyczne, w tym zużyte strzykawki.
6. Odpady niebezpieczne płynne (np. farby, lakiery, oleje) powinny znajdować się w oryginalnych,
opakowaniach oraz powinny zawierać etykiety.
7. Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, których ilość, jakość lub waga odbiega
od przyjętej, szacunkowej ilości lub wagi odpadów możliwej do wytworzenia przez właścicieli
nieruchomości lub mieszkańców tych nieruchomości oraz innych osób wytwarzających odpady
na tych nieruchomościach lub odpadów, które wskazują, że nie pochodzą z tych nieruchomości
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§4
Zasady udostępniania PSZOK
Transport odpadów do PSZOK właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
Odpady mogą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 ton
Wjazd na teren PSZOK jest możliwy tylko i wyłącznie za pozwoleniem pracownika PSZOK oraz po okazaniu
dokumentu wymienionego w § 3 pkt. 2 niniejszego regulaminu.
Przyjmowane odpady podlegać będą ważeniu i wpisaniu do prowadzonej przez pracownika PSZOK ewidencji.
Przywieziony odpad 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.
Obsługa PSZOK nie dokonuje rozładunku dostarczonych odpadów, a jedynie wskazuje miejsce
gdzie należy złożyć przywiezione odpady.
Pracownik PSZOK przy braku możliwości sklasyfikowania przywiezionego odpadu
odmawia przyjęcia odpadu do PSZOK.
Odpady wymienione w § 3 pkt 4 gromadzone są selektywnie w pojemnikach i kontenerach, chroniących
zabrane odpady przed wpływem czynników atmosferycznych i dostępem zwierząt. Kontenery i pojemniki
są odpowiednio oznakowane dla poszczególnych rodzajów odpadów.
Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem.

§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest w siedzibie Punktu oraz na stronie internetowej
Urzędu Gminy w Rozdrażewie.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.05.2017 r.

Wójt Gminy
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