
Załącznik łr 2
do Uchwały nr fi5/?*t9
Zarządu §półki
z rJnia *1.lt),2fil9

Rąulamin
Funktu §slektywne§s Ubi§r§nia Odp*dów Komunalnyeh . lłllrocławska 73

dla miegłkańców i włas*iclell nigruchoma§ci
z terenu Miasta Zialona Góra.

§1.

1. Regulamin określa szcząolowe zasady funkcjonowania PSZOK zlokalizowanego na terenie Miasta
Zielona §Óra ul. Wrocłalvska 73 prowadzone§o pż§e Zakhd Gospodarki Komunalnej Sp z o o.

w żielonej §órze ul" Zj*dnaezenia 1 10C * zwanego dalej Zakładem.

2, Korzystanie z usług oferowanych pz*z P§iOK jest równoanaczne r akceptacją niniejszego
regulaminu.

3, W P§ZOX przy.imawane są odp*dy kornunalna zebęne w sposób sele[§wny }yylworzone przez
wła§łicieli nierułhorno§ci, położonych na terenie Miasta Zielona Góra w ramach wnoszonej opłaĘ
za zagospodarowanie odpadów.

4, p§z§k nie przyjmuia niesegregowanych, zmie*zanych odpadów kamunalnyeh-

5. OdPadY w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu pzeznaczonych,
odPowiednio oznakowanych kontenerach i poiemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach
w sposób bezpieczny dla zdrowia l życia ludzi i środowiska,

§2.

1, P§Z§K w Zielonej §ór;e ul, Wrocławgka 73 pnyjrnuje odpady od poniedzrałku do piątku od godz.

7,00 do głdz* §,00 i 14.00 do 1§,3§ oraz w soboty od goda, 8.0§ do godz.12.00 z wylątkiem dni

Ustawowo wolnych od pracy.

2, adpady problemowe przyjmowane są od poniedziałku do plątku W godz. 7.00 _ 13.00.

3 Powyźsze dotyczy równjeż odpadów problemowych wobec których istnieje obowiąek oceny
i klasyfikacli pzez technologa zakładu

§3,

1, Osaby dostarczające odpady do P§7§K zabowiązane są do:

a) osobistego stawi*nia się w P§ż§K wrazz odpadami,

b) okazania na żądanle pracownika PSZOK dowodu osobistego lub innego dokumentu

a 
potwierdzającego zamieszkanie na terenie Miasta Zie|ona Góra,
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§} p§dpoźądk§wanie $ię żal*c§ni§m pracowników obsługi PSZOK, w szczególno§ciw zakreste
micjsca orae sposobu zdeponowania dostarceonych odpadów oraz sposobu poruszania się
p§ tereni§ Zakładu, zgodnego z za*adami ruehu drogowego,

d) przekazywania odpadow zgodnie z zapisami aktów prawa mie,jscowego.

e} złł*waniawymogów przepisów Bhp i ppoż,, niellźywanie zródeł otwarte§o §gnia,

ą zaehowanią kierunku przemieszczania §ię wynikając*go z oznaczeń §ra; instrukc.li

praccwników *bsługi P§Z§K,

§} sarn*dzi*lnego rozładunku dostarczonych odpadów do oenacz§negc poj*mnika/kontenera lub

złożenia w rniejscu wskazanym przez pracawnika obsługi PSZOK, z wyjątklem odpadów

niebezpiecznych,

h} ni*pozostawianie na tereni§ P§ZOK dzieci b€z opieki osoby pełno|etniej,

i} Zakaeuje *ię s*gregowanła pxez osoby dostaree*jące gdpadów na tereni€,P§ZOK.

§4"

1, Z nieruchcmości, na których zarni**zkują miexzkańcy (nieruchomości zamieszkab) w P§Z§K
przyjmo,wane §ą b§;płatnie odpady p§§§§re§O\§ane, takie 1ak:

- papier (czysty, suchy, niezapiaszczony),

- meta]e,

- hłonywa §?iu*uns {chemia gcspodarcza, f*lia, opakowania po napojach, opakowania po żywności),

- szkłr opakawarłiowe (sekło białe i kolorcwe),

- §pak§w§nia wielomateriałowe,

- odpady ułegające biodegradacji (trawa, lrście, gałęzie),

- zużyte batene i akumulatory {z wyłączeniem akumulatorów elektroliĘcznych pochodzących

z pa,iaadów, ma§ayn i urządzeń),

zużyty spżęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw dorncwych,

" opony z zastrżeżeniem, źe limit roczny wynosi 8 szt, na gospodarstwo dornowe,

- §dpedy budowlane i rozbiórkgwe pochodaąe* u g§§podar§tw domowych,

- odp*dy wielkogabarytow* {np. slare meble, stolarka drzwiowa, okienna},

- łnne odpady problemowe g:wstające w gospodarstwaeh domowych {przeterrrrinowane leki,

*wi*tlówki},

- odzież, teksĘlia,

- styropian (czysty),

- papa (w llościach nle wskazujących iż pochodzą z działalności gospodarczej).

2. Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mleszkańcy w PSZK pzyjmowane są bez$atnie

odpady posegregowane, takie jak:

- przeterminowane leki i chemikalia,

- zużyte batarie iakumulatory,

- zuży§ sprzęt elektryczny i el*ktr*niczny,

- rneble i inne odpady wielkogabarytowe,

- zużyte opony,

- odpady budowlane i ro;biórkowe, wytwarzane w rar,}&ch remontów prowadzony§h w§ własnym

ie na potrzeby własne

ry
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§5.

1, Odpady należy dostarczyć do P§ZOK osgbiścis, po§agr§gowane iniezanieczyszczone innymi

odpadami.

2. Odpady powinny być pzekazywane luzem oraz umieszczane w dedykowanych (opisanych) do

dan*go rodeaju pojemnikachlkontgnerach.

3, Sdpady prcblemowe naleźy prłekaz.ał pracawnikowi ob*ługi P§Z§K, który *am*dzielnie umi*§cije

w odpowiednich pojemnikach.

Ą, §dpady ul*gające biodegradacji należy urysyp*ć z worków do wła§ciwego oznakowanags

kontenera iub mrejsca wskazanego pzez obsługę PSZOK

§. §dpady ulegające biodegradacli w postaci gałęzi i krzewów powinny być złoźone w miejsee

w§kauane pxez obsługę P§Z§K,
6. Sdpady wymagające opakowani§ winny znajdowaó się w szczelnych ( ni*preeci*kających,

nieuszkodzonych) poj*mnikach araz być opatrzone informacją (*tykietąj umożllwialącą

iden§fikację adpadu.

7, §dpady budowlane i rozbiórkowe można dostarczyó w postaci:

a} betonu i gruzu betonowego * *iezanierey§zcuon§,

b) gruzu ceglanego - niezanieczysuczone.

c) odpady ceramiczne i elementy wyposażeni§ {canitarne, armatura},

d} skuĘ tynk,

e) zmieszane odpady gruzu betonow§§o, c*glanago, tynku i odpady ceramicene i elementy

wyposażenia

8, Opony dgstarceane da P§ZOK mogą pochodzić wyłącznie od pojazdów o dopuszczalnej masie

całkowitej dg 3,5 tony, ktare nie są wykacy§tywane do prowadzenia działa|nościgospodarczej.

9. Odpady w postaci zuźytego sprzętu e|ektrycznego i elektronicznego mu§zą byó plzekazywa§g

konrpleinie (w całości) w ilościach nie wskazującyclr na ich źródło pochodzenia inne niż

z go*podarstw dom§wych.

§§.

1. Pracownicy P§ZOK mają obowiąaek:

a} uzyskani* od osoby pxekazującej odpady adresu nieruchomo§ci, na któĘ odpady zosta§

wytwocone w celu zweryfikowania możliwo§ci bezpłatrrego paekarania paez niego odpadów

w oparciu o złoioną deklararję,

b) tprawdzenia zgodno§ci*dpadów zwyk*zem odpadów wymienionych w §4,

c} ewid*ncjoncwania każdorazowo pzyjęcia odpadów,

d) wa*enia dostarczonych odpadów,

2. Praoownicy obsługi P§ZOK rnają prawo odmowy przyjęcia odpadów:

a) nie dastarczany*h do P§ZOK osobiście,

b} każd§faz§wc , je§lijest on niezgodny z niniejszym regu|aminern,

c) każdorazowo, jeśli mogłoby zagrażać zdrowiu lub źyciu ludzi,

d) bezpłatnie - je§li s§lvierdzą, że dostarczone odpady mogą pochodzió z działalności gospodarcrejtg$ w



i nie powsta§ w wyniku pżebywaria na nieruchorno§ci ludzi:

- iloŚĆ dostarczonych odpadÓw przekracza moźliwości Wytwarzania pn:ez gospodarstwo

domowe,

- odpady wskazują źródło pochodzenia inne niź gospodarstwo domowe (np, chemikalia

nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukryjne),

e) w pzypadku stwierdzenia zanleczyszczeń w dostarczonych odpadach,

§7.

Odpady, które nie kwalifikują się do pzyjęcia w PSZOK, a Ę w wykazie odpadów dopuszczonych do

pxyjl"nawania do §aiału Zagcspodarcwani* §dpadów m§żna paekaz** adpłatnie zgodnie

x. }bav,łiązuią§ym w Zakładzie cennikiem. PSZOK ma prawo nie pzyjąć takich odpadów bez

podawania przyczyn.


