REGULAMIN
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
W RADZIKACH DUŻYCH

1.

Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w Radzikach Dużych, zwanym dalej PSZOK.

2.

PSZOK w Radzikach Dużych prowadzony jest przez Zakład Utylizacji Odpadów

„EKODUET” Stanisław Federowicz, Radziki Duże 1, 87-337 Wąpielsk
2.

PSZOK na terenie gminy zlokalizowany jest w Radzikach Dużych 1

3.

Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące
z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wąpielsk

4.

Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.

5.

Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów
z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów.

6.

Odpady przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie.

7.

Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego
Regulaminu.
§1

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są segregowane
odpady komunalne dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
gminy Wąpielsk, legitymujących się dokumentem potwierdzającym miejsce zameldowania,
(w przypadku braku meldunku dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania np.
umowa najmu lokalu itp).
§2
Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:
a)

papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne,

opakowania

z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe,
b)

szkło oraz opakowania ze szkła,

c)

odpady zielone,

d)

przeterminowane leki,

e)

chemikalia,

f)

zużyte baterie i akumulatory,

g)

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

h)

meble i inne odpady wielkogabarytowe,

i)

odpady budowlane i rozbiórkowe (wyłącznie z drobnych remontów nie wymagających

zgłoszenia i pozwolenia na budowę)
j)
k)

zużyte opony ,
popiół, tekstylia i odzież.
§3

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest :
- w każdą sobotę miesiąca od 9:00 – 16:00

§4
Odpady wymienione w § 2 gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu
przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach w sposób
bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska .
§5
Do Punktu Selektywnego Zbierania

Odpadów Komunalnych nie są przyjmowane

następujące odpady:
 styropian
 papa
 wełna mineralna
 eternit
 części samochodowe
 opony wielkogabarytowe (od pojazdów innych niż o dopuszczalnej masie nie
przekraczającej 3,5t)



odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), dla
których nie istnieje możliwość ustalenia składu chemicznego,



odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej



wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa
domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole,
chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy
i wywoływaczyfotograficznych).
§6

Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą byd zmieszane, ani zanieczyszczone. Opakowania
po substancjach niebezpiecznych płynnych ( farby, lakiery, chemikalia, środki ochrony roślin,
smary, oleje itp.) winny byd nieuszkodzone.

