REGULAMIN
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Policznie
§1
1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Policznie - zwanego dalej PSZOK.
2. PSZOK na terenie gminy Policzna zlokalizowany jest w miejscowości Policzna przy ul.
Przeździeckich 6, działka nr ewid. 260/7, na terenie przyległym do istniejącej mechanicznobiologicznej oczyszczalni ścieków.
3. Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące
z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Policzna.
4. Przyjęcia odpadów dokonują upoważnieni pracownicy PSZOK.
5. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów
z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów.
6. Odpady pochodzące z nieruchomości zamieszkałych przyjmowane są do PSZOK
nieodpłatnie.
7. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego
Regulaminu.
§2
Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są segregowane
odpady komunalne dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu
Gminy Policzna. W celu potwierdzenia miejsca zamieszkania osoba dostarczająca odpady
do
PSZOK
winna wylegitymować
się
dokumentem potwierdzającym miejsce
zameldowania oraz posiadać ostatni dowód wpłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na rzecz Gminy Policzna.
§3
Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:
1) opakowania wielomateriałowe ( 15 01 05);
2) opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo
toksyczne i toksyczne (15 01 10*);
3) zużyte opony (16 01 03);
4) szkło (16 01 20);
5) odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (17 01 01);
6) gruz ceglany (17 01 02);
7) zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje
niebezpieczne (17 01 06*);
8) zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (17 01 07);
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9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

usunięte tynki, tapety, okleiny itp. (17 01 80);
papier i tektura (20 01 01);
odpady kuchenne ulegające biodegradacji (20 01 08);
lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (20 01 21*);
urządzenia zawierające freony (20 01 23*);
leki inne niż wymienione w 20 01 31 (20 01 32);
baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01,
16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
(20 01 33*);
baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 (20 01 34);
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23
zawierające niebezpieczne składniki (20 01 35*);
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23
i 20 01 35 (20 01 36);
tworzywa sztuczne (20 01 39);
metale (20 01 40);
odpady ulęgające biodegradacji (20 02 01);
odpady wielkogabarytowe (20 03 07).

§4
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest:
- we wtorki i czwartki od 8:00 do 14:00.
§5
Odpady wymienione w § 3 gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu
przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach
w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska. Sposób gromadzenia odpadów określa
się według niżej wymienionych zasad:
a) przeterminowane leki – bezpośrednio do zamkniętego pojemnika, polietylenowego
o wysokiej gęstości, zapewniającego odpowiednią odporność chemiczną i szczelność
o pojemności 240 litrów;
b) opakowania po chemikaliach - bezpośrednio do zamkniętego pojemnika,
polietylenowego o wysokiej gęstości, zapewniającego odpowiednią odporność chemiczną
i szczelność o pojemności 240 litrów;
c) papier, tektura, opakowania wielomateriałowe - bezpośrednio do zamkniętego
pojemnika metalowego o pojemności 1100 litrów;
d) odpady metalowe i tworzywa sztuczne - bezpośrednio do zamkniętego pojemnika
metalowego o pojemności 1100 litrów;
e) zużyte baterie i akumulatory
- bezpośrednio do zamkniętego pojemnika,
polietylenowego o wysokiej gęstości, zapewniającym odpowiednią odporność chemiczną
i szczelność o pojemności 240 litrów;
f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - bezpośrednio do stalowego kontenera KP-7;
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g) meble i inne odpady wielkogabarytowe- bezpośrednio do stalowego otwartego kontenera
h)
i)
j)
k)
l)

KP- 7;
odpady budowlane, gruz - bezpośrednio do stalowego otwartego kontenera KP- 7;
zużyte opony - bezpośrednio do stalowego otwartego kontenera KP- 7;
odpady ulegające biodegradacji w tym zielone - bezpośrednio do zamkniętego
pojemnika metalowego o pojemności 1100 litrów;
lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć - bezpośrednio do zamkniętego
pojemnika polietylenowego o pojemności 1100 litrów;
szkło - bezpośrednio do zamkniętego pojemnika metalowego o pojemności 1100 litrów;

§6
Na teren PSZOK nie będą przyjmowane odpady inne niż wymienione § 3 niniejszego
Regulaminu.
§7
Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone.
Opakowania po substancjach niebezpiecznych płynnych (farby, rozpuszczalniki, oleje
odpadowe itp.) winny być nieuszkodzone. Potwierdzenie przyjęcia odpadów odbywa się
na formularzu przyjęcia odpadów, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§8
Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli
z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu i życiu ludzi.

byłoby to sprzeczne

§9
1.Wszelkie informacje o pracy PSZOK można uzyskać na miejscu od pracowników punktu
lub pod numerem telefonu 48 677 04 36.
2. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest
dostępny na stronie internetowej www.policzna.ugm.pl.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Pająk
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Załącznik nr 1
do Regulaminu PSZOK
FORMULARZ
PRZYJĘCIA
ODPADÓW

Nr formularza

Data wystawienia dokumentu

OSOBA PRZEKAZUJĄCA ODPADY
Imię i nazwisko
Adres:

PRZEKAZANIE ODPADÓW
Data przyjęcia odpadów:
Kod odpadów:
Rodzaj odpadów:
Data i podpis przyjmującego odpady:
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Podpis osoby przekazującej odpady:

