Regulamin funkcjonowania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szczecinku

Regulamin Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych
Regulamin PSZOK określa zasady:





Funkcjonowania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Odbioru odpadów przez Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Korzystania z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Odpłatności za przyjmowane do PSZOK odpady.
§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady przyjmowania przez Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Szczecinku, zwane dalej PSZOK, odpadów komunalnych pochodzących
z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych na terenie miasta
Szczecinek.
2. Operatorem PSZOK jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w
Szczecinku, zwane dalej PGK Spółka z o.o.
3. PGK Spółka z o.o. prowadzi na terenie miasta Szczecinek dwa Punkty Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych, a także odpowiada za opróżnianie 11 specjalistycznych
pojemników na drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny.
§ 2.

FUNKCJONOWANIE PSZOK
1. PSZOK na terenie miasta Szczecinek zlokalizowane są:
a) Baza PGK Spółka z o.o.
– ul. Cieślaka 6c, 78-400 Szczecinek
b) Teren Składowiska Odpadów - ul. Łowiecka, 78-400 Szczecinek.
2. PSZOK jest czynny przez cały rok w dni powszednie od poniedziałku do piątku w
godzinach od 700 do 1800, a w soboty od godz. 700 do godz. 1400.
3. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów może być czasowo wstrzymane.
Informacje o tym fakcie zostaną umieszczone na stronie internetowej
www.pgk.szczecinek.pl.
4. Oprócz w/w punktów, na terenie miasta Szczecinek, rozmieszczone są specjalistyczne
pojemniki w ilości 11 szt. na drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny. Jaki zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny można wrzucać do tych pojemnikach wskazują umieszczone
na nich piktogramy.
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Pojemniki na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zlokalizowane są na niżej
wymienionych osiedlach miasta Szczecinek:

Miejsca usytuowania pojemników na odpady elektryczne i elektroniczne
Lp.

Osiedle

Lokalizacja

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kołobrzeska
Koszalińska
Marcelin
Pilska
Piłsudskiego
Raciborki
Świątki
Trzesieka
Warszawsko/Chełmińskie
Zachód

gniazdo do selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Kołobrzeskiej 2,4
parking ul. Koszalińska 64 h obok trafostacji
ul. Norwida przy przystanku
skrzyżowanie ul.Cisowa/ul.Bukowa
gniazdo do selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Piłsudskiego 23
ul. Fabryczna 5 przy słupie ogłoszeniowym
gniazdo do selektywnej zbiórki odpadów koło sklepu
ul. Letniskowa 5 przy słupie ogłoszeniowym koło przystanku
przy gnieździe za Arkadią
gniazdo do selektywnej zbiórki odpadów przy Połczyńskiej 14

11

Zachód III

ul.Grota Roweckiego 32 obok trafostacji

§ 3.

ZASADY ODBIORU ODPADÓW
1. PSZOK przyjmuje odpady komunalne pochodzące wyłącznie z nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie miasta Szczecinek. Osoba oddająca
odpady, o których mowa w § 3 ust.3 pkt. j ( odpady rozbiórkowe i budowlane)
zobowiązana jest do podania adresu nieruchomości, z której pochodzą odpady.
2. W PSZOK zlokalizowanym przy ul. Cieślaka 6c przyjmowane są nieodpłatnie
(posegregowane i odpowiednio zabezpieczone) następujące odpady:
a) Przeterminowane leki,
b) Chemikalia (resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i
ochrony drewna oraz opakowania po nich, środki ochrony roślin oraz opakowania
po nich, zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do
dezynfekcji i dezynsekcji),
c) Zużyte baterie i akumulatory,
d) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
e) Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki,
termometry, przełączniki,
f) Zużyte kartridże i tonery,
g) Zużyte opony,
h) Przepracowane oleje.
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3. W PSZOK zlokalizowanym przy ul. Łowieckiej przyjmowane są nieodpłatnie
( posegregowane i odpowiednio zabezpieczone) następujące odpady:
a) Przeterminowane leki,
b) Chemikalia (resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i
ochrony drewna oraz opakowania po nich, środki ochrony roślin oraz opakowania
po nich, zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do
dezynfekcji i dezynsekcji),
c) Zużyte baterie i akumulatory,
d) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
e) Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki,
termometry, przełączniki,
f) Zużyte kartridże i tonery,
g) Zużyte opony,
h) Przepracowane oleje,
i) Meble i inne odpady wielkogabarytowe,
j) Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne takie jak: gruz
betonowy, ceglany i ceramiczny, odpady instalacyjne z tworzyw sztucznych
i metalu w ilości nie większej niż 250 kg/rok od właściciela nieruchomości
zamieszkałej jednorodzinnej, a w przypadku budynków wielolokalowych – od
jednego lokalu mieszkalnego,
k) Komunalne odpady zielone z terenów zielonych (trawa, liście, drobne gałęzie
o długości do 30 cm.)
4. PSZOK ma prawo odmówić odbioru odpadów komunalnych:
a) których ilość wskazuje na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,
b) nieprawidłowo zabezpieczonych,
c) odbiegających właściwościami od odpadów wymienionych powyżej,
d) zanieczyszczonych innymi frakcjami odpadów w sposób uniemożliwiający
kwalifikację odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9
grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów,
e) których przyjęcie byłoby sprzeczne z przepisami prawa lub mogłoby zagrażać
zdrowiu lub życiu ludzi.
5. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK odpadów, pracownik PSZOK
sporządza stosowna notatkę wraz z uzasadnieniem i w razie możliwości dokumentacją
fotograficzną.
§ 4.

ZASADY KORZYSTANIA Z PUNKTÓW SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
1. Mieszkańcy miasta Szczecinek odpady do PSZOK dostarczają własnym transportem lub
na własny koszt.
2. Do rozładunku dostarczonych odpadów zobowiązany jest ich dostawca.
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3. Wjazd na teren PSZOK odbywa się za wiedzą i zgodą pracownika PGK Spółka z o.o.
odpowiedzialnego za Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
4. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności przyjmowanych odpadów
z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK, ich czystości, składu
i zabezpieczenia, a w przypadku odpadów o których mowa w § 3 ust. 3 pkt. j
( rozbiórkowe i budowlane) również ważenia. Tablice w wykazem odpadów umieszczone
są w widocznym miejscu na terenie PSZOK.
5. Odpady gromadzone w PSZOK są magazynowane w przeznaczonych na ten cel
kontenerach lub pojemnikach, albo w specjalnie na ten cel przygotowanych zasiekach.
6. PSZOK zlokalizowany przy ul. Łowieckiej w Szczecinku prowadzi ewidencję ilości
przyjmowanych odpadów oraz adresów nieruchomości, na których powstały dostarczone
do punktu odpady, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt. j ( rozbiórkowe i budowlane) na
formularzu przyjęcia odpadów budowlanych i rozbiórkowych dostarczonych do PSZOK
ul. Łowiecka - zał. 1 do regulaminu.
7. Zebrane w PSZOK odpady przekazywane są do zagospodarowania podmiotom
posiadającym wymagane prawem zezwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:
a) bezwzględnego przestrzegania zakazu używania otwartego ognia na terenie
zakładu,
b) przestrzegania zaleceń obsługi PGK Sp. z o.o., w szczególności w zakresie miejsca
złożenia odpadów,
c) zachowania wymogów bezpieczeństwa,
d) stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.
§ 5.

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZYJMOWANE ODPADY
1. PSZOK przyjmuje odpady selektywnie oddawane określone w § 3 ust.2 i 3 nieodpłatnie,
w ramach uiszczanej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi ponoszonej na rzecz Miasta Szczecinek, z zastrzeżeniem ust. 2-4.
2. Odpady rozbiórkowe i budowlane oddawane selektywnie są przyjmowane nieodpłatnie w
ramach uiszczanej przez mieszkańców opłaty za odbiór odpadów komunalnych w ilości
nie większej niż 250 kg/rok od właściciela nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej, a
w przypadku budynków wielolokalowych – od jednego lokalu mieszkalnego.
3. W przypadku dostarczenia odpadów budowlano-rozbiórkowych w ilości większej niż
określono to w ust. 2, mieszkaniec jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości
określonej w Cenniku przyjęcia odpadów na składowisko, ponad ilość zwolnioną z opłaty.
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4. W przypadku dostarczenia odpadów w formie zmieszanej lub umieszczenia odpadów w
pojemnikach do nich nie przeznaczonych, mieszkaniec jest zobowiązany do ich
posortowania w PSZOK lub uiszczenia opłaty zgodnie z Cennikiem przyjęcia odpadów na
składowisko.
§ 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin PSZOK dostępny jest na stronie internetowej PGK Sp. z o.o.
www.pgk.szczecinek .pl.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.02.2016 r.
Opracował:
G.Ch

ZATWIERDZAM
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