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Regulamin
punktu §elektywnego zbi*rania §dpadóur kcmunalnych ul. żjtdnoczenia 110G

dla mieszkańców i właścicieli nieruchomości zamieszkałych
z ter*nu Miasta zislrna §óra

§1,

1" ReEulamin określa szczegółowe zasady funkcjonov*ania P§ZOK zlokalizowanego na terenię Miasta
Zielona GÓra ul. Zlednoczenia 11OC prowadzonego pźez ZakĄad Gospodarki Komunalnej
§p, z o,n. w żiclonej Górze ul, Ziednoczenia 1 18§ * zwen§§o dal*j Zakładem.

7" ł|orzYstanie z usług of*rowanych przez P§ZOK jest równ§znaczne z akceptacją nrnie"lszego
regu|aminu.

3. W P§ZOK payjrnowane §ą Odpady komunalne zebrane w sposób salektywny wytworzone przez
w{a§cicieli nieruchomości zamieszkałych, połozonych na terenie Miasta Zielona §óra w ramach
wnoszonej opłaty za zagospodarowanie odpadow.

4" p§z§k nie przyjmr:je ni*segregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych,
5. OdPadY w P§ZOK grornadzone §ą §§l*ktywnie, w sp*cjainie do tego celu pr:eznaczonych,

*dPowi*dnio oznakowanych kontenerach i pojemnikach, bądź w wyanaczonych miejscach
w sposób bezpieczny dla zdrowia iżycia ludzi i środowiska.

§2.

P§U§K w Zielonej §Órz* ul, Zjedn*ezenia1l0§ preyjmuje odpatly od poniedziałku do piątku od godz.
7.0§ de goda, 18.00 srgż w soboty cd godz, 7.§0 dó godz.l§,00 z wylątkiem dni ustawowo wolnych
od pracy.

§3

1. Osoby dostarczające odpady do PSZOK zobowiąane są dc:
a) osobistego stawienia slę w PSZOK wtaz z odpadami,
b} okaaania na żądani§ pracownik* P§Z§K dowodu osobisiego lub innego dokumentu

potwierdzającego zamieszkanie na terertie Miasta Zielona Góra
ci PadPorządkowania się zalęceniom pra*owników obsługi P§ZOK, w szczególności w zakresie

miejsca oraz sposobu zdeponowanja dostarczonych odpadów or", .poaobu poruszania się po
terenie zakladu

d) przeiazywania odpadów zgodnie z zapisarni aktów prawa miejscowego,
e) zachowania wymogów przepisow Bhp i ppoź., nieuźywanie zródeł otwartego ognia,
f) zachowania kierunku pzemieszczania się wynlkalącego z oznacze ń araz instrukcji pracowników

obsługi PSZOK,

§i samodzie|rre§o wruucania dostarozonych odpadów do oznaczonego pojemnikalkontenera lub
.,1 
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złaźenia w miejscu wskazanym przez pra§Ownika obsługi PSZfiK, z wyjątkiem odpadow
ni*bezpiecznych,

h) nlepozostawianie na terenle PSZOK dzieci bez opiekl osoby pełno|etnie1.

?. Zakazuje się segregowani* prcez os*by dostar*ające odpadów na terenig P§ZOK,

§4,

1, Z niaruchomo§ci, na których zarnieszkują mievkańcy {nieruchomości zamieszkałei w P§ZOK
przy;mowane są bezpłatnie:

- papier (czysty, suchy, niezapiaszczony),

metale,

- fułorzywa sztuczne {chemia gospodarcza, fclia, opakowania po napojach, łpakowania pożywności),

- szkło apakowaniowe (szkło białe i kolorowe},

- opakow*nia wielomaieriałowe,

- odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, gałęzie rozdrobnione),

- zużyte baterie,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny p€chodzący z gospodarsbr domowych,

- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunatne, wytwarzane w ramach remonlów

prowadzonych we własnym zakresie (1 tona/rok),

- odpady wielkogabarytowe (stare meble},

- i*ne odpady problernowe pawstające w gospadarsiw*ch domowych (przeterminowane l§ki,

świetlówki),

2- W PSZOK nie przyjmowane są następujące rodzaje odpadów;

- zmieszane odpady komunalne,

, ocipady zawierające azbest,

- cuęści §&mo§h0dowe,

- spony w§eęlkiego rodzaju,

- sprzęt budowIany,

- urządzenia przemysłowe,

- odpady poprodukcyjne,

- zmieszano odpady budowlane.

- odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagająrych opakowań),

- odpady ni§cznaczon§, b9; młżliwa§ci ich id*ntyfikacji ( ber e§kiet).

§5

1, Odpady nale*y dostarczyć do P§XOK ogabi§gie, ps§§§rs§owane i nigzaniecryszez*ne innymi

odpadami.
2, Odpady powinny byó przekazywane łuzern orae umieszczane w dedyk*wanych {opisanych} do

dan*go rodzaju p§jsm§ikachlkonltn*rągh.

3 Odpady prob|emowe na|eźy umieścić w odpowiednich oznakowanych poJ€mnikach.

4. §dpady ulegająee biodegradacji nalaży wysypać z workow do właściwego oznakowane§§

---1 kontenera, mi*js,c§ wskazanego przez ob§ługę P§ZOK.
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§, Odpady ulegające biodegradacjiw postaci gałężi i ktzgwow powlnny być rozdrobnione i wysypane
da *dpowiedniąo konten*ra, Sałęzi* i krzewy nierozdrobnione naleźy dostarczyó do P§ZOK-u ul.

Wrocławska 73

§. Odpady wymagĄąc* opakowania winny znajdować się w saczełnych ( niepneci*kających),
ni*uezkodzonych) pojemnikach Qraz, być opatrxone informacja(etykietą) umoźliwiająą
identyfikacje odpadu.

7 Meble i inne odpady wielkogabarytowe dostarczone do PSZOK winny być opróżnione z zawańości
oraz nie mogą zawierac innych odpadów.

8, 0dpady budowlane i rozbiórkowe rnożna dostarezyć w postaci:

ai b§t§nil i gruzu betoncwego (niezanieczyszczone},
b) gruzu ceglanego (niezanieczyszczone),

e) odpady ceramiczne i elemenly wyposażenia {s*nitarne, armatura),
d) skury Ęnk,
e} zmi*saane odpady gruzu bct*nows§ot ceglanego, tynku i cdpady cBramiczng i elemenĘ

wyposażenia 1niezanieczyszczone) ti, bez folii, opakowań, materiałów izolacyjnych i papy
9. Odpady w postaci zużytego spźętu elektrycznego i elektronicznego muszą być pzekazywane

kompletnie { w całości} w ilościach nie wskazujących na ich żródło pochodzenia inne niż
z gospodarstw domowych "

1, Pracownicy P§ZOX mają obowiązek:

a} uzyckania od osoby przekazującej *dpady adresu nieruchamo§ci, na której odpady zosia§
wYtworzone w cplu zweryfikowania możliwośei bezpłatnogł prz*kazania przez niego odp*dów

w oparciu 0 zł§żoną deklarację,

b} sprawdaenia zgodno§ci odpadów z wykaz.em odpadów wymi*nionych w pkt.4

c) *widencjonowaRia każdorazowo pzylęcia odpadów,

?, Pracownicy obsługi P§ZOK mają prawo *dmowy przyjętia odpadów;

a} nie dostarczonych na P§ZóK osobi*cie,

b} każdor*zowo , jeślijest on niezgodny z niniejszyrn rąulaminem
c) każdorazowo, jeśli mogłoby zagraża* zdrowiu lub życiu ludzi

d) bezpłatnie - je§li siwierdzą, tł dostarcrone odpady m§§ą pochCIdzić z działalno§ci go*podarce*j

i nie powsta§ w wyniku pz*bywania na nieruchamcści ludzi:
, ilo§ć dostarcaonyeh odpadów pcekracza moźliwo§ci wytwazania pre§z g§§podarstwo domowe,
- adPady wskazują źrÓdło pochadzenia inne niż gospodar*two dornowe (np. chemikalia nietypowe

dla prac domowych, odpady pcprodukcyjne}

e) w przypadku stwierdząnia zaniecry§ucz§ń w doslar§żonych odpadach.

§7.

ł*dnarąza§ło do P§ZOK moźna pa*kaeać da 2a kg odpadów na gospodarslwc domowe (gruz
budowlany, odpady wielkogabarytowe, zu*yty sprzęt elektryczny i elektroniceny, odpady zielone)
z wyłączeniem makulatury, twófeyw sztuxny*h, opakowań szkła białego i kolorowego §rau metali.
W paypadku posiadania większe,i ilo§ci odpadów naleźy je dostarczać do pSZoK-u przy ulicy
Wrocławskiej 73.
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§8.J9.

,.'
1, Odpady, któr* nie kw*lifikują się do pnyjęcia w P§Z§K, a §ą w wykazie odpadów dopuszczonych

do pnyjmgsa*ia praez §zid Zago*podaro,wania §dp*dów w ćielonej Góze ul. Wrocławska 73

można przekazać odpłatnie zgodnie z obowiąującym w Zakładzie cennikiem. PSZOK ma prawo nie

prxyjąć takieh odpadów bez pcdawania p*y§zyn

ż, §ział Zagospodarowania Odpadów w Zielonej Górłe ul. WCIcławgł<a z*'pr*lińuie ocpaay od

poni*działku do piątku od goda, 7.S0 do godz" 2§,00 orax w słlbo§ Ń godz, e.§§ g* godz"l§-§O

z wyląlkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Odpady problemowe przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 13.00.

4, P*wy*§a§ ds.ty6ey rów*iet.odpadów prablern§§y§h wobec których istnieje obowiąłok aeerry

i klasyfikacji przez technologa zakładu.
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