Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego

Regulamin
Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
zlokalizowanych na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego
1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych, zwanych dalej PSZOK na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego,
zwanym dalej KZGRL.
2. Każdy korzystający z PSZOK zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania
niniejszego Regulaminu.
3. Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, zwane dalej
odpadami, wytworzone przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie KZGRL, którzy są
objęci systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i wnoszą opłatę z tego tytułu na rzecz
KZGRL.
4. Z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości niezamieszkałych typu ogrody działkowe
i domki letniskowe w PSZOK przyjmowane są wskazane poniżej rodzaje odpadów komunalnych:
 papier i tektura (w tym opakowania),
 tworzywa sztuczne (w tym opakowania),
 metale (w tym opakowania),
 opakowania wielomateriałowe,
 opakowania ze szkła bezbarwnego,
 opakowania ze szkła kolorowego,
 szkło płaskie, jednowarstwowe oraz wielowarstwowe, hartowane,
 odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,
 przeterminowane leki,
 chemikalia (detergenty, rozpuszczalniki, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze
i żywice, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin),
 zużyte baterie i akumulatory,
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
 urządzenia zawierające freon,
 meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 zużyte opony,
 odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz ceglany i betonowy, ceramika, papa, styropian).

5. Z pozostałych nieruchomości niezamieszkałych w PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje
odpadów komunalnych:
 papier i tektura (w tym opakowania),
 tworzywa sztuczne (w tym opakowania),
 metale (w tym opakowania),
 opakowania wielomateriałowe,
 opakowania ze szkła bezbarwnego,
 opakowania ze szkła kolorowego.
6. Opony dostarczane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów
i motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są
wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Jednorazowo można oddać
maksymalnie 4 opony z jednej nieruchomości.
7. Masa bezpłatnie przyjmowanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych jest limitowana i wynosi 100 kg na mieszkańca na rok. Odpady
dostarczone powyżej limitu przyjmowane będą za dodatkową opłatą pobieraną przez prowadzącego
PSZOK na podstawie obowiązującego cennika.
8. Przyjmowanie do PSZOK
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9. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK po uzyskaniu od przekazującego
informacji o adresie nieruchomości, na której odpady zostały wytworzone.
10. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu
z wykazem odpadów wymienionych w punktach 4 i 5.
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11. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane, tak aby umożliwić ich selektywne
odbieranie.
12. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (RTV/AGD) muszą być
przekazywane kompletne (w całości). Niedopuszczalne jest przekazywanie odpadów
zdekompletowanych np. pozbawionych elementów metalowych.
13. Odpady wymagające opakowania przyjmowane są w szczelnych (niecieknących)
i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadających oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą
identyfikację odpadu w chwili przekazania.
14. Odpady należy samodzielnie wrzucić do oznaczonego kontenera lub złożyć w miejscu wskazanym
przez pracownika PSZOK. Odpady biodegradowalne, w tym zielone, należy wrzucać bez opakowań
(worków).
15. W przypadku dostarczania odpadów przez przedsiębiorcę dostarczającego odpady
w imieniu właściciela nieruchomości, przedsiębiorca ten winien posiadać wpis do Rejestru
Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
na terenie KZGRL oraz jest zobowiązany do przedłożenia oświadczenia od kogo pochodzą
dostarczone odpady (Załącznik do nin. Regulaminu) Formularz oświadczenia można otrzymać od
pracowników PSZOK lub wydrukować ze strony internetowej Związku.

16. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli stwierdzi, że mogą pochodzić
z działalności gospodarczej i nie powstały w wyniku przebywania na nieruchomości ludzi:
 ilości dostarczonych jednorazowo odpadów przekraczają możliwości wyprodukowania przez
gospodarstwo domowe,
 ilości dostarczanych wielokrotnie odpadów przekraczają możliwości wyprodukowania przez
gospodarstwo domowe,
 odpady wskazują źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe (np.: chemikalia
nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne, w tym z działalności rolniczej).
17. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
 zmieszane odpady komunalne,
 odpady zawierające azbest,
 części samochodowe (np.: szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii),
 opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,
 odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
 odpady w opakowaniach cieknących,
 sprzęt budowlany,
 urządzenia przemysłowe,
 odpady poprodukcyjne, w tym z działalności rolniczej.
18. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby
z niniejszym Regulaminem oraz mogłyby to zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
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19. Każdorazowe przyjęcie odpadów w PSZOK jest ewidencjonowane przez pracownika PSZOK.
20. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać na terenie PSZOK jedynie pod opieką osoby
pełnoletniej.
21. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:
 przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów
oraz sposobu poruszania się po PSZOK,
 zachowania porządku i czystości podczas rozładunku odpadów,
 zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego
ognia,
 stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.
22. Harmonogram i Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów jest dostępny na
stronie internetowej www.kzgrl.pl.
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