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ZARZ4DZENTE NR rGR.

0050.7 .2021

W6jta Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 01.03.2021 roku

w sprawie prryjgcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpad6w
Komunalnych

2

z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (tj. Dz. U.
z2020r.poz.713 zpoiln. zm.) w zwiqzklzart.3 ust. 2 pkt 6 ustawy zdnia l3 wrzeSnia 1996
r. o utrzymaniu czystoSci i porz4dku w gminach (Dz. U.22020 r. poz.l439 zpoln. zm.)

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.

zarzqdzam

$1.

Przyjmuje sig ,,Regulamin Punktu Selektywnej Zbiorki Odpad6w Komunalnych w
Pietrowicach Wielkich". Zwany dalej Regulaminem, w brzmieniu jak w zalqczniku.
s2.
Regulamin podaje sig do publicznej wiadomoSci przez zamieszczenie na stronie internetowej
Gminy Pietrowice Wielkie (www.pietrowicewielkie.com.pl) oraz wylvieszenie na tablicach
ogloszeri UrzEdu Gminy Pietrowice Wielkie i na terenie Punktu Selektywnej Zbi6rki
Odpad6w Komunalnych

$3.
Wykonanie zaruqdzenia powierza sig Kierownikowi Referatu Inwestycji, Gospodarki
Komunalnej i Rolnictwa Urzgdu Gminy.

$4.
Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem

1

marca 2021 r,
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Zalqczniki:

1.

*

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNECO ZBIERANIA ODPADOW KOMLINALNYCH dla wlaScicieli
nieruchomoSci z terenu Gminy Pietrowice Wielkie

Zalqcznik do zarzqdzenia

Nr IGR.0050.7.2021 z dnia 01.03.2021r.

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADoW KOMUNALNYCH
dla wlaScicieli nieruchomoSci z terenu Gminy Pietrowice Wielkie

$l
l.Regulamin okreSla szczeg6lowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania
Odpad6w Komunalnych (dalej jako PSZOK) zlokalizowanego na terenie Gminy Pietrowice
Wielkie,( 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Fabryczna32) .
2.Korzystanie z uslug oferowanychprzez PSZOK jest r6wnoznaczne z akceptacj4 niniejszego
Regulaminu.
3.W PSZOK przyjmowane sQ odpady komunalne zebrane w spos6b selektywny wytworzone
przez wlaScicieli nieruchomoSci zamieszkalych poloZonych na terenie Gminy Pietrowice
Wielkie ponosz4cych oplaty za gospodarowanie odpadami.
4. P S ZOK ni e przf muj e niesegre gowanych zmieszany ch odpad6w komunalnych.
5.Odpady w PSZOK gromadzone sq selektyumie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych,
odpowiednio oznakowanych kontenerach i pojemnikach, bqd? w wyznaczorch miejscach,
w spos6b bezpieczny dla zdrowia, ludzi i Srodowiska.

$2
PSZOK przyjmuje odpady w nastgpuj4cych dniach:
poniedzialek od 16:00 do 18:00,
od wtorku do pi4tku od 13:00 do l5:00,
sobota od 8:00 do l2:00,
z wyjqtkiem dni wolnych od pracy.

$3
Osoby dostarczaj4ce odpady do PSZOK zobowi1zane s4 do:
a) podporz4dkowania sig zaleceniom pracownik6w obslugi PSZOK,

w szczeg6lnoSci w
zakresie miejsca oraz sposobu zdeponowania dostarczonych odpad6w oraz sposobu
poruszania siE
po terenie PSZOK,
b) przekazywania odpad6w zgodnie z zapisami akt6w prawa miejscowego,
c) do zachowania wymog6w przepis6w BHP i p.pol., nie u2ylvaniaLrodel otwartego ognia,
d) zachowania kierunku przemieszczania sig wynikajqcego z instrukcji pracownik6w obslugi
PSZOK,
e) wazenia przywiezionych odpad6w na wadze znajduj4cej sig na terenie PSZOK-u,
f) samodzielnego wrzucania dostarczonych odpad6w do oznaczonego pojemnika/kontenera
lub zlo2enia w miejscu wskazanymprzez pracownika obslugi PSZOK, z wyjqtkiem odpad6w
niebezpiecznych,
g) niepozostawiania na terenie PSZOK dzieci bez opieki osoby pelnoletniej.

$4
1. W PSZOK przyjmowane s4 bezplatnie nastgpuj4ce rodzaie odpad6w:

a) papier, kartony ( poskladane ),
metale,

b)

c) tworzywaszftczne,
d) szklo ( biale i kolorowe),
e) odpady opakowaniowe wielomaterialowe ( np. opakowania po mleku, po napojach ),
f) odpady niebezpieczne ( zulyle 2ar6wki i Swietl6wki, mydtra, tluszcze i oleje, Srodki do
czyszczenia toalet, Srodki do konserwacji drewna ),
g) zttyty sprzgt elektryczny i elektroniczny,
h) przeterminowane leki i chemikalia,
i) odpady nie kwalif,rkuj4ce sig do odpad6w medycznych povrstale w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produkt6w leczniczych w forrnie iniekcji prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczeg6lnoSci igly i strzl'kawki,
j) zuzyle baterie i akumulatory,
k) zuLyle opony ( pochodz4ce z pojazd6w uzytkowanych w gospodarstwie domovvym tj.
samochody osobowe, motocykle, motorowery, rowery ),
l) meble i inne odpady wielkogabarytowe ( meble rozkrgcone, czgSci poskladane ),
1) odpady tekstyli6w i odzieLy,
m) odpady budowlane i rozbi6rkowe pochodzqce z drobnych remont6w, w iloici do 300 kg
na
nieruchomoSd na rok.

2.W PSZOK nie s4 przyjmowane w szczeg6lnoSci nastgpujqce rodzaie odpad6w:
a) zmieszane odpady komunalne,
b) odpady zawierajqce azbest,
c) czgsci samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii),
d) opony zpojazd6w cigZarowych i maszyn rolniczych,
e) butle gazowe.

$s

l. Wjazd na PSZOK odbywa

sig za zgod1 pracownika PSZOK.

2.Osoba dostarczajqca odpady zobowiqzana jest do podania adresu. nieruchomoSci z kt6rej
pochodz4 odpady.
3.Warunkiem przyjEcia odpad6w jest potwierdzenie przez prowadz4cego PSZOK,
mo2liwoScibezplatnego przyjgcia odpad6w w oparciu o zlo1onq deklaracjg .
4.PrzyjEcie odpad6w nastqpi po sprawdzenitprzez pracownika PSZOK zgodnoSci odpad6w z
wykazem odpad6w przyjmowanych w PSZOK.
5.KuZdorazowe przyjgcie odpad6w jest udokumentowane przezpracownika PSZOK.
6. Osoba dostarczaj4ca odpady potwierdza wlasnorgcznym podpisem iloS6, rodzaj
przekazanych odpad6w.
7. W przypadku odmowy przyjgcia odpad6w przez pracownika PSZ:OK sporz4dzona zostaje
notatka slu2bowa ze wskazaniem przyczyny odmowy przyjgcia o,1pad6w, oraz wykonana
zo staj e dokum entacj a foto gra frczna przyw iezionych odpad6w.
8. Pracownik PSZOK ewidencjonuje kazdorazowe przyjgcie odpad(rw.

$6
l.Odpady komunalne nale?y dostarczy6 do PSZOK posegregowane i nie zanieczyszczone
innymi odpadami.
2.Odpady powinny by6 przekazywane luzem oraz umieszczane w dedykowanych (opisanych)
do danego rodzaju odpadu pojemnikach,/ kontenerach.
3.Odpady wymagaj4ce opakowania winny znajdowai sig w szczelnych ( nieciekn4cych,
nieuszkodzonych) pojemnikach oraz byc opatrzone informacjq (etykiet4) umo2liwiaj4c4
identyfikacjg odpadu.
4.Meble i inne odpady wielkogabarytowe dostarczone do PSZOK musz4 byi opr62nione
z zawartoSci oraz nie mog4 zawierac innych odpad6w. Meble powinny byd rozkrgcane
na mo2liwie najmniejsze elementy.
5.Odpady budowlane i rozbi6rkowe naleZy dostarczyi selektywnie zpodzialem na:
a) Odpady betonu oraz gruz betonowy zrozbi6rek i remont6w,

b)

Zmieszane odpady z betonu, gruzv ceglanego, odpadowych material6w ceramicznych
i element6w wyposaZenia,

c)

Odpady drewna

,

szkla

i

tworzyw sztucznych zawierajqce lub zanieczyszczone

substancj ami niebezpiecznymi.

6.Opony dostarczane do PSZOK mog4 pochodzii wyl4cznie z rower6w, motorower6w,
w6zk6w, motocykli, samochod6w osobowych oraz pojazd6w o dopuszczalnej masie
calkowitej do 3,5 tony, kt6re nie s4 wykorzystywane do prowadzenia dzialalnoSci
gospodarczej.

T.Odpady

w

przekazyw ane

postaci zur?ylego sprzgtu elektrycznego

i

elektronicznego musz4 byi

kompletne (w calo Sci).

$7
Pracownicy obslugi PSZOK maj4 prawo odmowy przyjgcia odpad6w kaZdorazowo, jeSli jest
on dostarczony w spos6b niezgodny z niniejszym Regulaminem oraz jeheli mogloby to
zagralac zdrowiu lub 2yciu ludzi.

$8
W stosunku do os6b, kt6re nie bgd4 stosowaly sig do postanowieri regulamin, niezale2nie od
odmowy przyjgcia odpad6w bgd4 stosowane sankcje przewidziane prawem
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