ZaJacznik Nr 2 do Uchwaly Nr Vin/71/15
Rady Miejskiej w Grodkowie
zdnial51ipca2015r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPAD6W
KOMUNALNYCH ZLOKALIZOWANEGO W GRODKOWIE
Punkt Selektywnego Zbierania Odpad6w Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady komunalne oraz
inne odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku:
l.Zasady ogolne:

1)przyjecia odpadow dokonuje upowazniony pracownik PSZOK;
2)przyjecia dokonuje si? po sprawdzeniu zawarto^ci dostarczonych odpadow, ich zgodno^ci z wykazem
przyjmowanych aktualnie odpadow, ich czystos~ci, skladu, zabezpieczenia, itp.;
3)dostarczone przez mieszkanca,

wla^ciciela nieruchomos'ci

lub

upowazniona

przez wtasciciela

nieruchomos'ci jednostke odpady PSZOK przyjmuje nieodpiatnie;
4)korzystajacy z PSZOK zobowiazani sa do bezwzglednego przestrzegania regulaminu i poleceh pracownika
punktu.
2. Ustalenia szczeg6towc:

1)PSZOK przyjmuje odpady od wtorku do soboty, wgodzinach: we wtorki iczwartek od 9:00 do 17:00,
w srody i piaii od 7:00 do 15:00, w soboty od 8:00 do 15:00;
2)PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkaric6w Gminy Grodkow po okazaniu nastepujacych
dokument6w:
a) dowod osobisty lub inny dokument potwierdzajacy zameldowanie na terenie Gminy Grodk6w;
3)odpady dostarczone do PSZOK musza bye posegregowane;
4)dostarczone odpady nie mog^ by6 zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami;

5)odpady niebezpieczne ptynne powinny znajdowac sie w oryginalnych opakowaniach producenta,
Opakowania powinny posiadac elykiety i nie powinny bye uszkodzone.

6)do PSZOK przyjmowane s^ wyl^cznie odpady wymienione w Zalaczniku Nr 1 do uchwaly w sprawie
okreslenia szczegotowego sposobu i zakresu swiadczenia ustug;

7)do PSZOK nie s^ przyjmowane nastepujace rodzaje odpadow:
a)odpady zawieraj^ce azbest,
b)szyby samochodowe,
c)szkto zbrojone i hartowane,
d)materiaiy izolacyjne: styropian, weina mineralna, papa,
e)zmieszane odpady komunalne,
f)cze^ci samochodowe,

g)zmieszane odpady budowlane;
8)dostarczajacy odpady zobowiazany jest do natychmiastowego zabrania odpaddw w przypadku:
a)stwierdzenia przez pracownika PSZOK-u, iz odpady dostarczone nie znajdu^^ sie na wykazie odpaddw
aktualnie przyjmowanych,
b)stwierdzenia zanieczyszczen i zabrudzen w dostarczonych odpadach,
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c) stwierdzenia braku mozliwoici identyfikacji odpadow niebezpiecznych.
9) przyjmujacy odpady pracownik PSZOK-u wystawi dostarczajacemu potwierdzenie przyj^cia odpadu na
ustalonym druku oraz potwierdzi odbi6r odpadu na^ przygotowanej przez dostarczajacego zgodnie
z obowiazujacym wzorem, karcie przekazania odpadu;

10)w przypadku dostarczenia do PSZOK wi^kszej ilo&i odpadow niz okre^lona wZa^aczniku nr 1 do
uchwafy w sprawie okre^lenia szczego^owego sposobu i zakresu ^wiadczenia ushig w zakresie odbierania
odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadow, mieszkaniec

ponosi koszty przyj^cia nadwyzki odpad6w pizez PSZOK wedhig cennika przyjmowania odpadow do
PSZOK.
3. Postanowienia koncowe:

1) wszeikich informacji o pracy Punktu udziela pracownik PSZOK-u na miejscu;
Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych jest dostepny na
stronic interaetowej Gminy Grodkow.

)
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