Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Gminie Skarbimierz

§ 1 Postanowienia ogólne
Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Gminie Skarbimierz, zwanym dalej PSZOK Skarbimierz.
PSZOK prowadzony jest przez Eko-Skarbimierz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Akacjowa
9, 49-318 Skarbimierz-Osiedle, NIP 747-16-91-734

§ 2 Funkcjonowanie PSZOK
2.1. PSZOK zlokalizowany jest pod adresem: 49-318 SKARBIMIERZ 100
2.2. PSZOK jest czynny w godzinach(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy):
- środa w godz. 14:00 - 18:00
- sobota w godz. 10:00 - 14:00

§ 3. Wymogi formalne
Odpady komunalne dostarczane do PSZOK Skarbimierz przyjmowane są nieodpłatnie w ramach
pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
WARUNKIEM ODBIORU ODPADÓW JEST OKAZANIE DOWODU OPŁATY DOKONANEGO PRZEZ OSOBĘ
ZAMIESZKAŁĄ NA TERENIE GMINY SKARBIMIERZ, ZA POPRZEDNI MIESIĄC KALENDARZOWY.

§ 4. Zasady odbioru i podział odpadów
4. 1. W PSZOK Skarbimierz-Osiedle przyjmowane są odpady komunalne z gospodarstw domowych,
zebrane wyłącznie selektywnie, w tym:
1. papier i tektura – gazety, książki, katalogi, zeszyty, papierowe torby i worki, papier szkolny,
biurowy, kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania;
2. plastik, tworzywa sztuczne i metale – puste i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np.
typu PET), puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe
opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach), plastikowe
zakrętki, folia i torebki z tworzyw sztucznych, puszki po napojach, konserwach, drobny złom
żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia), kartony i tektura
pokryta folia aluminiową (np. kartony po mleku, napojach). Przed oddaniem opakowań do
PSZOK należy usunąć z nich resztki pożywienia oraz zgnieść do najmniejszych, możliwych
rozmiarów.
3. szkło – butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych,
szklane opakowania po kosmetykach,
NIE WRZUCAMY: porcelany, wyrobów ceramicznych, żarówek, lamp neonowych,
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fluorescencyjnych i rtęciowych, ekranów i lamp telewizyjnych, luster ,szyb samochodowych,
szkła stołowego, okularowego oraz żaroodpornego;
chemikalia (WYŁĄCZNIE w oryginalnych, szczelnych opakowaniach z etykietą fabryczną) – w
szczególności farby, lakiery, rozpuszczalniki, środkach ochrony roślin ;
tekstylia i opakowania z tekstyliów(zaleca się oddawanie ubrań do punktów PCK);
pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach;
zużyte baterie i akumulatory – małogabarytowe oraz z pojazdów (zaleca się pozostawiać w
punkcie zakupu nowego akumulatora lub serwisie przy wymianie);
zużyty KOMPLETNY sprzęt elektryczny, elektroniczny i AGD – pralki, lodówki, telewizory,
radioodbiorniki, komputery itp., w tym lampy fluorescencyjne, lampy zawierające rtęć oraz
żarówki energooszczędne;
odpady wielkogabarytowe – wersalki, tapczany, sofy, komody, regały, fotele, krzesła, stoły,
szafy, meble ogrodowe drewniane oraz z tworzyw sztucznych, dywany, wykładziny, materace,
walizki, suszarki na pranie, deski do prasowania, wózki dziecięce, foteliki do karmienia, leżaki,
zabawki dużych gabarytów, dużych rozmiarów plastikowe donice, skrzynki, czyste wiaderka;
odpady ulęgające biodegradacji –odpady zielone (skoszona trawa, liście, drobne gałęzie,
grubsze gałęzie musza być pocięte na odcinki do 1 m;
Odpady budowlane lub rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów i innych robót
budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane
uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia do właściwego organu
administracji architektoniczno-budowlanej (np. remonty wnętrz budynków – wymiana
tynków, posadzek, stolarki drzwiowej, wewnętrznych instalacji, wymiana armatury
łazienkowej, itp.)

Ogranicza się ilość przyjmowanych przez PSZOK odpadów budowlanych i rozbiórkowych
stanowiących odpady komunalne; limit na jedną nieruchomość zamieszkałą

wynosi 600 kg

rocznie,
Jeżeli remont mieszkania prowadzony jest przez firmę remontową, wówczas ta firma staje
się wytwórcą odpadów i jest ZOBOWIĄZANA do ich ZABRANIA i wywozu na swój koszt.
W celu osiągnięcia wymaganych ustawowo poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku, niezbędne jest, aby odpady dostarczane przez mieszkańców do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych były odpowiednio przygotowane. Gruz betonowy i ceglany, nie
powinien być zmieszany z innymi materiałami remontowymi (potłuczone materiały ceramiczne,
armatura sanitarna, farby, kleje, tapety, itd.)
12. zużyte opony z rowerów, wózków, motorowerów, motocykli, samochodów osobowych oraz
pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 t – zaleca się opony z samochodów osobowych
pozostawić przy ich wymianie w zakładzie wulkanizacyjnym;
13. przeterminowane leki i opakowania po lekach(zaleca się oddawać leki w Punktach
Aptecznych;
14. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w
wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki (zaleca się oddawać te odpady w
Punktach Aptecznych);

4.2. Do PSZOK nie będą przyjmowane odpady takie jak:
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materiały zawierające azbest;
papa, smoła bitumiczna lub inne wyroby na bazie asfaltu);
styropian budowlany;
szkło zbrojone i hartowane;
części z demontażu pojazdów samochodowych (np. szyby, zderzaki, reflektory, fotele, itd);
opony rolnicze i ciężarowe;
NIEKOMPLETNY sprzęt RTV/AGD;
odpady w opakowaniach nieszczelnych;
drewno zawierające substancje niebezpieczne;
smoła, lepik i opakowania zawierające ich resztki;
odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (BEZ ORYGINALNEJ ETYKIETY
PRODUCENTA), dla których niemożliwe jest ustalenie składu chemicznego;
odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji
znajdujących się wewnątrz opakowania;
wszelkie odpady, których rodzaj i ilość wskazują na to, iż źródło ich pochodzenia jest inne niż z
gospodarstw domowych (tj. z działalności gospodarczej) – masowe ilości odpadów w beczkach,
workach, skrzynkach np. zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu oraz odpady
nietypowe dla gospodarstw domowych – odczynniki chemiczne itp. dostarczone w
opakowaniach przemysłowych;
odpady będące zagrożeniem bezpośrednim dla życia, zdrowia lub środowiska;
zmieszane odpady komunalne.

§ 5. Zasady udostępniania PSZOK mieszkańcom

1. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
2. Wjazd na teren PSZOK odbywa się za wiedzą i zgodą pracownika PSZOK.
3. Mieszkaniec podpisuje Oświadczenie (załącznik 1) zawierające informacje o pochodzeniu odpadów:
imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, nr rejestracyjny pojazdu, którym dostarczono
odpady.
4. Do rozładunku dostarczonych odpadów zobowiązany jest ich dostawca.
5. W przypadku zlecenia transportu odpadów innej osobie, mieszkaniec jest zobowiązany do złożenia
Formularza (załącznik 2) i przekazania osobie transportującej odpady.
6. Osoba transportująca odpady, o której mowa w pkt. 5, jest zobowiązana do okazania Formularza.
7. Odpady powinny być przywiezione w takiej formie i ilości, aby możliwe było swobodne przeniesienie
do pojemników lub pomieszczeń do tego celu przystosowanych znajdujących się na terenie PSZOK
przez dostarczającego odpady bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu.
8. Po dokonaniu rozładunku, osoba transportująca jest ZOBOWIĄZANA do uprzątnięcia wszystkich,
ewentualnych śmieci, które wysypały się w trakcie załadunku do kontenerów.
9. Obsługujący PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, w przypadku odmowy wypełnienia
oświadczenia przez dostarczającego lub gdy ich przyjęcie mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
10. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK odpadów, pracownik PSZOK sporządza
stosowną notatkę wraz z uzasadnieniem i dokumentacją fotograficzną lub zapisem z monitoringu.
11. Na terenie PSZOK osoby poniżej 18 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby
pełnoletniej.

12. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:
a) przestrzegania regulaminu PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów
komunalnych oraz sposobu poruszania się po PSZOK;
b) bezwzględnego przestrzegania zakazu używania otwartego ognia na terenie PSZOK i bezwzględnym
zakazem palenia papierosów na całym terenie;
c) zachowania wymogów bezpieczeństwa;
§ 6 Dane osobowe
1. Każdy korzystający z PSZOK przekazuje dane osobowe, które przetwarzane są zgodnie z
przepisami prawa, na potrzeby niezbędne do realizacji procesu ewidencjonowania odpadów
oraz weryfikacji uprawnień do skorzystania z PSZOK przez mieszkańców Gminy Skarbimierz –
zgoda RODO(załącznik 3).
2. Administratorem danych osobowych jest Eko-Skarbimierz spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością ul. Akacjowa 9, 49-318 Skarbimierz Osiedle, NIP 747-16-91-734
3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak
możliwości skorzystania z usług PSZOK.
4. Każdy korzystający z PSZOK ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
a także prawo wniesienia sprzeciwu czy skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepis.

………………………………………………………

Załączniki:
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3

