Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/289/2017
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 28 grudnia 2017 r.
REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE
DZIERZGOŃ

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w Gminie Dzierzgoń, zwanym dalej PSZOK.
2. PSZOK zlokalizowany jest na działce 5/10 w miejscowości Minięta, gmina Dzierzgoń.
3. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Miniętach czynny jest:
poniedziałek- piątek w godzinach 1000- 1700
sobota 900- 1400
§ 2. 1. Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne, powstające wyłącznie w
nieruchomościach zamieszkałych z terenu gminy Dzierzgoń.
2. Odpady komunalne należy dostarczać do PSZOK posegregowane i niezanieczyszczone innymi
odpadami.
3. Osoba przekazująca odpady do PSZOK zobowiązana jest do podania swojego imienia i nazwiska oraz
adresu nieruchomości z której pochodzą odpady.
4. Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem nieprzekraczającym dopuszczalnej masy
całkowitej 3,5 tony i na własny koszt.
5. Przyjęcia odpadów dokonują pracownicy obsługi PSZOK po sprawdzeniu zawartości dostarczonych
odpadów i zgodności z wykazem przyjmowanych odpadów.
6. Osoba dostarczająca odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zobowiązana
jest umieścić je w odpowiednich kontenerach pod nadzorem pracownika obsługi PSZOK.
§ 3. 1. PSZOK przyjmuje odpady selektywnie zebrane takie jak: papier i tektura, szkło, metale i
tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i
akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady
budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady
ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
L.p.

Kod odpadów

Rodzaj odpadów

1.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

2.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

3.

15 01 04

Opakowania z metali

4.

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

5.

15 01 07

Opakowania ze szkła

6.

16 01 03

Zużyte opony

7.

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

8.

17 01 02

Gruz ceglany

9.

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

10.

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

11.

20 01 01

Papier i tektura

12.

20 01 02

Szkło

13.

20 01 08

Odpady kuchenne ulęgające biodegradacji,

14.

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

15.

20 01 33

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w
16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory
zawierające baterie

16.

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

17.

20 01 35

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

18.

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21,20 01 23 i 20 01 35

19.

20 01 39

Tworzywa sztuczne

20.

20 01 80

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

21.

20 02 01

Odpady ulęgające biodegradacji

22.

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

2. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie, z nieruchomości objętych systemem zagospodarowania odpadami
komunalnymi w ilościach:

a) Odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych wytworzone w wyniku remontu
przeprowadzonego samodzielnie na terenie nieruchomości zamieszkałej w ilości do 1 m3 /rok przy czym
wymaga się odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu.
b) Pozostałe odpady wymienione w ust.1 - w każdej ilości.
3. W PSZOK nie będą przyjmowane:
a) zmieszane odpady komunalne;
b) odpadów zawierających azbest;
c) odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż
wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałej przez jej mieszkańców;
d) odpady od przedsiębiorców;
§ 4. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego przeznaczonych,
odpowiednio oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, w wyznaczonych miejscach w sposób
bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.
§ 5. Pracownicy obsługi mają prawo odmówić przyjęcia odpadów w przypadku:
a) odpadów niezgodnych z wykazem dopuszczonych do przyjęcia,
b) odpadów nieposegregowanych,
c) odpadów niepochodzących od nieruchomości zamieszkałych, które objęte są system
gospodarowania odpadami komunalnymi
§ 6. Pracownicy obsługujący PSZOK zobowiązani są prowadzić ewidencję przyjmowanych odpadów
z uwzględnieniem następujących danych: data przyjęcia odpadów, rodzaj odpadów, imię i nazwisko
osoby dostarczającej odpady oraz adres nieruchomości z której pochodzą odpady.
§ 7. Zasady bezpieczeństwa:
a) dostarczający zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń obsługi, odnośnie miejsca złożenia
odpadów oraz poruszania się po PSZOK,
b) zabrania się używania źródeł otwartego ognia (zakaz palenia),
c) stosowanie się do ogólnych zasad ruchu drogowego,
d) w przypadku zanieczyszczeń terenu przy dostarczeniu odpadów dostarczających zobowiązany jest
do jego uprzątnięcia,
§ 8. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego
Regulaminu.
§ 9. Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest w siedzibie Punktu oraz na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu w zakładce Gospodarka odpadami komunalnymi.

