REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH
1. Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej PSZOK w
Krzeszycach.
2. PSZOK zlokalizowany jest na terenie oczyszczalni ścieków w Krzeszycach - działka
nr 611/2,
ul. Ogrodowa, 66-435 Krzeszyce.
Punkt czynny jest w następujących dniach i godzinach:
- wtorek -11.00-18.00,
- czwartek 7.00 – 15.00
- sobota 9.00-14.00
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. W PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie, w zamian za uiszczoną opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, posegregowane odpady komunalne
wytworzone i dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu
Gminy Krzeszyce.
4. W PSZOK odbierane są tylko i wyłącznie wskazane poniżej rodzaje odpadów
komunalnych:
1) odpady selektywnie zebrane:
- papier, w tym tektura,
- szkło w tym odpady ze szkła i odpadu opakowaniowe ze szkła
- tworzywa sztuczne,
- metale,
- odpady wielomateriałowe;
2) zużyte baterie i akumulatory;
3) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
5) przeterminowane leki;
6) odpady niebezpieczne;
7) przeterminowane chemikalia w tym farby, lakiery, rozcieńczalniki, silikony,
kleje, pianki poliuretanowe, wszelkiego rodzaju chemia budowlana i domowa;
8) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w
gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w
formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w
szczególności igieł i strzykawek;
9) zużyte opony samochodowe o średnicy do 1,3 cm, w ilości 4 sztuk na
nieruchomość zamieszkałą na rok;
10) odpady budowlano-rozbiórkowe w ilości 500 kg na nieruchomość
zamieszkałą na rok.

5. Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i nie
cieknących pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu w celu jego
identyfikacji w chwili przekazania.
6. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady dostarczone w sposób umożliwiający
ich selektywne odebranie.
7. Odbiór odpadów, o których mowa w pkt 4 dokonuje osoba obsługująca PSZOK
dokumentując ten fakt na formularzu przyjęcia odpadów, zgodnym ze wzorem
wskazanym w załączniku do Regulaminu PSZOK.
8. Odbioru odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów,
ich właściwej segregacji oraz zgodności z wykazem przyjmowanych odpadów.
9. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców Gminy Krzeszyce.
Jeżeli osoba obsługująca PSZOK nie będzie mogła zweryfikować osoby
dostarczającej odpady lub miejsca wytworzenia odpadów odmówi przyjęcia
odpadów.
Osoba obsługująca PSZOK po sprawdzeniu rodzaju odpadów wskazuje właściwy
pojemnik, w którym osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana umieścić
dostarczone odpady.
10. Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych niezgodnie z
przedmiotowym regulaminem, odpadów, co do których będzie miała podejrzenie, że
pochodzą z działalności gospodarczej lub rolniczej.
11. PSZOK nie przyjmuje odpadów:
1) pochodzących z działalności gospodarczej i rolniczej;
2) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;
3) odpadów zawierających azbest,
5) zużytych opon z ciągników siodłowych, ciągników i maszyn rolniczych;
6) odpadów pochodzących z demontażu i konserwacji pojazdów(części i elementy
samochodowe).

