REGULAMIN
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

§ 1.
Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwany dalej „PSZOK”.
§ 2.
1. PSZOK czynny jest we wtorki i soboty w godzinach od 900 do 1700.
2. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów może być okresowo wstrzymane.
§ 3.
1. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne wytworzone i dostarczone przez osoby
fizyczne zamieszkujące Gminę Kołczygłowy.
2. W PSZOK zbierane są tylko i wyłącznie wskazane poniżej rodzaje odpadów
sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.
w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz.1206) i oznaczone odpowiednio
kodami:
1) 16 01 03 – zużyte opony;
2) 20 01 31 – przeterminowane leki;
3) 18 01 06 – chemikalia;
4) 20 01 33 – zużyte baterie i akumulatory;
5) 20 01 35 – zużyte urządzenia elektryczne i elektromechaniczne;
6) 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe;
7) 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia;
8) 20 01 40 – metale;
9) 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji (gałęzie, liście, skoszona trawa)
§ 4.
1. Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i niecieknących
pojemnikach, zawierających informacje o rodzaju odpadu.
2. Odpady ulegające biodegradacji przyjmowane są w workach foliowych o pojemności
60-120 litrów.
§ 5.
Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady dostarczone w sposób umożliwiający ich
selektywne odebranie zgodnie z kategoriami odpadów wymienionymi w § 3 ust. 2.

§ 6.
Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny z
regulaminem.
§ 7.
Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:
1) Przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, a w szczególności w zakresie miejsca złożenia
odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK,
2) Zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł
otwartego ognia,
3) Stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.

