Załącznik
do Uchwały Nr……
Rady Gminy Osjaków
z dnia

REGULAMIN
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
W GMINIE OSJAKÓW
Zasady ogólne
§1
1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w Gminie Osjaków, zwanym dalej PSZOK zlokalizowanym
w Osjakowie przy ul. Wesołe Kąty 3.
2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje nieodpłatnie
selektywnie zebrane odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych wytworzone
wyłącznie przez mieszkańców gminy Osjaków, z przeznaczeniem do unieszkodliwienia
lub odzysku.
3. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego przeznaczonych,
oznakowanych pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny
dla zdrowia, ludzi i środowiska.
4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu,
zasad BHP i p. poż. (w szczególności nie używania źródeł otwartego ognia) oraz poleceń
pracownika punktu.
5. Na terenie PSZOK dzieci mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej
Ustalenia szczegółowe
§2
1. W PSZOK nie przyjmuje się zmieszanych odpadów komunalnych.
2. PSZOK przyjmuje odpady we wtorki i piątki od godziny 9ºº do godziny 11ºº oraz
w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 8ºº do 10ºº.
3. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców gminy Osjaków po okazaniu ostatniego
dowodu wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane i nie mogą być
zanieczyszczone innymi odpadami.
5. Przyjęcia odpadów dokonuje pracownik obsługi PSZOK po sprawdzeniu zgodności
dostarczonych odpadów z wykazem przyjmowanych odpadów.
6. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednich
kontenerach pod nadzorem pracownika.
7. W PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady komunalne zebrane w sposób
selektywny, w tym.:
1) opakowania z papieru i tektury oraz papier i tektura,
2) metale,
3) tworzywa sztuczne
4) opakowania szklane oraz szkło,

opakowania wielomateriałowe ,
odpady ulegające biodegradacji (zielone),
zużyte baterie i akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
przeterminowane leki,
zużyte opony samochodowe dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5
tony, a większe rozmiary po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem do spraw
gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy w Osjakowie,
11) inne odpady wydzielone z grupy odpadów komunalnych (to jest: rozpuszczalniki,
kwasy, alkalia, środki ochrony roślin, opakowania zawierające pozostałości substancji
niebezpiecznych, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywic i detergenty),
12) odpady wielkogabarytowe w tym stolarka okienna i drzwiowa,
13) odpady budowlane i rozbiórkowe.
8. Odpady niebezpieczne płynne (np. chemikalia, farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe)
lub odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach
producenta. Opakowania powinny posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone.
9. Odpady zielone tj. trawa, liście, ścinki gałęzi i żywopłotów przyjmowane są w workach
foliowych.
10. Ilość nieodpłatnie przyjmowanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych od właścicieli
nieruchomości jest limitowana i wynosi do 3m³ od nieruchomości na rok, za którą uiszczona
została opłata w ciągu roku. Powyżej tej objętości właściciel nieruchomości zbiera
ww. odpady w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów,
dostarczonych na jego wniosek przez przedsiębiorcę odbierającego. Podmiot odbierający
ma obowiązek odebrać odpady za dodatkową opłatą, ustaloną w wyniku odrębnej umowy.
11. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być zdekompletowany.
12. W przypadku dostarczenia odpadów wymienionych w ust.7 w formie nieposegregowanej,
dostarczający odpady jest zobowiązany do ich posortowania w PSZOK, jeżeli odmówi
ich posortowania obsługa Punktu, może odmówić przyjęcia odpadów.
13. Pracownik obsługi PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku,
gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi powstałymi
w gospodarstwie domowym.
14. Do PSZOK nie będą przyjmowane odpady budowlane i rozbiórkowe zawierające
azbest, papę, smołę i inne odpady niebezpieczne.
15. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów
w przypadku:
a. stwierdzenia przez pracownika PSZOK, iż odpady dostarczone nie znajdują się w wykazie
odpadów przyjmowanych,
b. stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach,
c. stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych.
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Postanowienia końcowe
§3
1. Wszelkich informacji o pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można
uzyskać na miejscu od pracownika PSZOK lub pod numerem telefonu Urzędu Gminy
w Osjakowie: 43/ 842 33 91 wew. 23.
2. Regulamin korzystania z PSZOK jest dostępny na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy
w Osjakowie.

