Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 113.2019
z dnia 11 grudnia 2019r

Regulamin
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Głowaczowie
1. Regulamin określa sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych, zlokalizowany w Głowaczowie ul. Kozienicka 1 F zwany PSZOK
2. PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach ( z wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy): 800-1400
3. Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne związane z nieprzemysłową działalnością,
powstające w gospodarstwach domowych od osób wnoszących opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wymienione w punkcie 4 niniejszego regulaminu.
3.1 System odbierania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.
4. Odpady Komunalne zbierane są w sposób selektywny, gromadzone są w PSZOK
w pojemnikach przystosowanych do rodzaju odpadów i ich zbierania w sposób bezpieczny
dla zdrowia ludzi i środowiska.
Zgniecione i puste plastikowe butelki po napojach ( bez nakrętek),
1. Plastik, odpady
zgniecione i puste plastikowe butelki po chemii gospodarczej
wielomateriałowe
( bez nakrętek), plastikowe nakrętki, kartoniki po mleku
i napojach, worki i reklamówki, koszyczki po owocach.
2. Metal

Aluminiowe puszki po napojach i konserwach,
opakowania z metali ( nie dotyczy złomu).

metale,

3. Papier, tektura

Gazety, czasopisma, ulotki, katalogi, gazetki reklamowe, książki,
opakowania tekturowe, kartony, tektura falista.

4. Szkło

Butelki i słoiki ( bez nakrętek, zacisków, gumowych uszczelek).

5. Odpady
wielkogabarytowe

Meble, np. szafy, stoły, kanapy, wykładziny, dywany, krzesła,
fotele, itp.

6. Zużyte opony

Zużyte opony z samochodów osobowych i ciągników rolniczych.

7. Odpady niebezpieczne
(świetlówki, baterie)

Zużyte niepotłuczone świetlówki, żarówki, lampy fluorescencyjne
i inne zawierające rtęć, zużyte baterie.

8. Odpady opakowaniowe
po farbach, lakierach
i chemikaliach

Puste pojemniki, puszki, opakowania foliowe po środkach ochrony
roślin.

9. Elektrośmieci

Kompletne: lodówki, komputery, pralki, drukarki, itp.

10. Odpady budowlane
i rozbiórkowe

Odpady pochodzące z drobnych remontów wykonywanych przez
właścicieli nieruchomości we własnym zakresie, na wykonanie
których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę ani
zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót do Starosty Powiatowego

11. Popiół

Popiół powstający w zakresie utrzymania gospodarstwa
domowego.

12. Przeterminowane leki

Tabletki, maści, żele, syropy, krople oraz roztwory zamknięte
w szczelnych opakowaniach ; 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.

13. Tekstylia i odzież

Zużyte ubrania , buty.

14. Odpady zielone
i ulegające biodegradacji

Trawa, liście, gałęzie.

5. Odpady dostarczane do PSZOK powinny być posegregowane. Dostarczone odpady
nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.
6. Odpady dostarczane do PSZOK przyjmowane są z nieruchomości położonych na terenie
Gminy Głowaczów.
7. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu ich zgodności z wykazem odpadów
dopuszczonych do zbierania w PSZOK .
8. Przyjęcia odpadów dokonuje tylko upoważniony pracownik PSZOK , jednakże
do rozładowania i samodzielnego umieszczenia odpadów we właściwych pojemnikach
zobowiązana jest osoba dostarczająca odpady.
9. Do PSZOK mogą przywozić odpady osoby zamieszkałe na terenie Gminy Głowaczów,
uiszczające na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób uniemożliwiający
ich selektywne odebranie lub niezgodnych z niniejszym regulaminem.
11. Dostarczający odpady do PSZOK zobowiązany jest do natychmiastowego ich zabrania
w przypadku:
 stwierdzenia przez pracownika PSZOK, iż dostarczone odpady nie znajdują
się w wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,
 stwierdzenia zanieczyszczenia lub zmieszania dostarczonych odpadów,
 stwierdzenia braku możliwości identyfikacji dostarczonych odpadów.
12. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
 zmieszane odpady komunalne,
 materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa, płyty gipsowe, drewno budowlane,
 zmieszane odpady budowlane,
 odpady zawierające azbest,
13. Osoby korzystające z usług PSZOK lub przebywające na jego terenie zobowiązane są do:
 przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia
odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK,
 zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego
ognia,
 stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego,
 na terenie PSZOK dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby
pełnoletniej.
14. Odpady zebrane w PSZOK będą przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenie
właściwych
organów,
na prowadzenie
działalności
w
zakresie odzysku
lub unieszkodliwienia odpadów.
15. Nadzór nad Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Głowaczowie
prowadzi Gmina Głowaczów.
16. Wszelkie informacje dotyczące pracy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Głowaczowie udzielane są pod numerem telefonu: 48 623 10 47
17. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dostępny
jest na stronie internetowej www.glowaczow.pl

Załącznik nr 1 do
Regulaminu PSZOK-a
z dnia 11 grudnia 2019r.

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ODPADÓW
do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

1. Data przyjęcia odpadów: ……………………………………………………………………
2. Imię i nazwisko mieszkańca Gminy Głowaczów: …………………………………………..
3. Adres zamieszkania : ………………………………………………………………………..
4. Rodzaj odpadów: …………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
5. Ilość odpadów: ………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez prowadzącego PSZOK dla potrzeb niezbędnych do ewidencji dostarczonych
odpadów komunalnych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997(tekst jedn. Dz. U. z 2016r.). Oświadczam,
że jestem świadomy/a, że przysługuje mi prawo wglądu, poprawiania oraz usunięcia moich danych osobowych, a wyrażenie niniejszej zgody jest
dobrowolne.

…………………………….
Podpis dostarczającego odpady

....................................................
Podpis pracownika PSZOK

