
REGULAMIN
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH

W STRZELCACH WIELKICH

1. Regulamin okresla szczegotowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadow Komunalnych w Strzelcach Wielkich, zwanym dale] PSZOK.

2. PSZOK w Gminie Strzelce Wielkie pro wadzony jest przez Gmine. Strzelce Wielkie.
3. PSZOK na terenie Gminy Strzelce "Wielkie zlokalizowany jest przy oczyszczalni sciekow w

Strzelcach Wielkich.
4. Do PSZOK przyjmowane sa_ selekrywnie zebrane odpady komunalne pochodza^ce

z nieruchomosci zamieszkarych i niezamieszkafych z terenu Gminy Strzelce Wielkie.
5. Przyj^cia odpadow dokonuje pracownik oczyszczalni sciekow.
6. Przyje_cia odpadow dokonuje si? po sprawdzeniu zgodnosci dostarczonych odpadow z wykazem

aktualnie przyjmowanych odpadow.
7. Korzystaja_cy z PSZOK zobowiajzani sa_ do bezwzgl^dnego przestrzegania niniejszego

Regulaminu.
§1

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych przyjmowane sa_ segregowane odpady
komunalne dostarczane przez wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych i niezamieszkarych na
ktorych. powstaja_ odpady komunalne na terenie Gminy Strzelce Wielkie., legitymujacych sie.
dokumentem potwierdzajacym miejsce zameldowania (wprzypadku braku meldunku dokumentem
pot\vierdzaja_cym miejsce zamieszkania np. uniowa najmu lokalu itp) oraz dokumentem
potwierdzajacym uiszczanie oplat za odpady komunalne.

§ o2.

Rodzaje odpadow komunalnych przyjmowanych do PSZOK:
a) przeterminowane leki o kodzie 20 01 32,
b) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) o kodach 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01

15*, 20 01 19*, 20 01 27*, 20 01 29*,
c) zuzyte baterie i akumulatory o kodzie 20 01 34,
d) zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny o kodach 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 36,
e) odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07
f) odpady budowlano - rozbiorkowe o kodach z grupy 17,
g) zuzyte opony o kodzie 16 01 03,
h) odpady zielone o kodzie 20 02 01,
i) opakowania ze szkta o kodzie 15 01 07,
j) opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 1501 02,
k) opakowania z papieru i tektury o kodzie 15 01 01,
1) opakowania z metali o kodzie 15 01 04,
m) opakowania wielomateriatowe o kodzie 1501 05.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych czynnyjest:
- w srody w godz. 8:00- 15:00 oraz wkazda^ostatniq.sobot? miesiaca w godz. 8:00- 15:00.

§4
Odpady wymienione w § 2 gromadzone sa_ selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych,
oznakowanych pojemnikach, ba_dz w wyznaczonych miejscach w sposob bezpieczny dla zdrowia,
ludzi i srodowiska. Sposob gromadzenia odpadow okresla si? wedhig nizej wymienionych zasad:

a) przeterminowane leki — pojemnik o pojemnosci 240 1,



b) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) - wyznaczone miejsce do magazynowania
odpadow lub kontener,

c) zuzyte baterie i akumulatory - pojemnik o pojemnosci 120 1,
d) zuzyty sprz^t elektryczny i elektroniczny - wyznaczone miejsce do magazynowania odpadow

lub kontener,
e) odpady wielkogabarytowe — wyznaczone miejsce do magazynowania odpadow lub kontener,
f) odpady budowlano — rozbiorkowe - kontener od 5,5 m ,
g) zuzyte opony - wyznaczone miejsce do magazynowania odpadow lub kontener,
h) odpady zielone - kontener od 7 m",
i) opakowania ze szkla - pojemnik o pojemnosci 1,5 m3 (typ IGLOO),
j) opakowania z tworzyw sztucznych - pojemnik o pojemnosci 2,5 m3 (typ SIATKA),
k) opakowania z papieru i tektury - pojemnik o pojemnosci 1,1 m3,
1) opakowania z metali — wyznaczone miejsce do magazynowania odpadow lub kontener,
m) opakowania wielomateriaJowe - pojemnik o pojemnosci 1100 1.

§5
Odpady dostarczane do PSZOK nie moga_ bye zmieszane, ani zanieczyszczone. Opakowania po
substancjach niebezpiecznych plynnych ( farby, lakiery, chemikalia, srodki ochrony roslin, smary,
oleje itp.) winny bye nieuszkodzone. Rodzaje i ilosci odpadow przyjmowanych do PSZOK w ramach
pobranej oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi okresla uchwala w sprawie
szczegolowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadow
komunalnych od wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadow w zamian za
uiszczona^ przez wlasciela nieruchomosci oplat§ za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Potwierdzenie przyj^cia odpadow odbywa si? na formularzu przyj^cia odpadow, stanowiajsym
zal^cznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§6
Obshigujacy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych w Strzelcach Wielkich, prowadzi
rejestr podmiotow, do ktorych przekazywane 53. zbierane odpady. Rejestr ten zawiera m. in. nazwe; i
adres firmy przyjmujacej odpad danego rodzaju, zezwolenia swiadcza^ce o mozliwosci prowadzenia
dzialalnosci w zakresie gospodarki lego rodzaju odpadami.

§7
Na teren PSZOK nie b?da_przyjmowane odpady inne niz wymienione w § 2 niniejszego Regulaminu.

§8
Regulamin wchodzi w zycie z dniem 1 lipca 2013 r. i podlega publikacji w BIP Gminy Strzelce
Wielkie.
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