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Punktu Selekfi nego Zbierania odpadów Komunalnych zlokalizowanęo

w Gościejowicach Małych (oczyszczalnia Scieków)
dla mieszkańców Gminy Niemodlin

$1
Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktrr Selekt}rvnego Zbierania
odpadów Komunalnych w Gminie Niemodlin, zwanego da1ej "PSZOK-.

$2.
PSZOK czynny jest w:

- środy od godz. 7:00 do godz. 17:00
-wsobotywgodz. od7:00 do godz. 13:00

$3.
1. Przyjęcia odpadów dokonuje pracownik PSZoK po weryfikacji dostarczonych

odpadów, ich zgodności z *"ykazem przyjmowarrych aktualnie odpadów, ich
czystości, składu, ilości itp.

2. Do PSZOK przyjmowane są odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości
objętych gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkatych .

3. odpady dostarczone do PSZOK przyjmowane są:

1) od wytwórcy odpadów - po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego

tożsamość,
2) od osoby trzeciej - po okazaniu dokumentu potwierdzającego jej tozsamości

oraz po okazaniu oświadczenia wytwórcy odpadów komunalnych o zleceniu
osobie trzeciej dostarczenie Ęch odpadów do PsZoK'

3) w obu pzypadkach na\eży okazać potwierdzenie uiszczenia olaĘ za odbiór
i zagospodarowanie odpadów z ńeruchomości.

4. odpady mogą byó dostarczane do PSZOK pojazdami o dopuszczalnej masie
całkowitej nte przekłaczającej 2'5 tony.

5. wjazd na teren PSZOK jest możliwy Ęlko i wyłącznie za pozwoleniem obsługi
PSZOK.

ó' Pracownik PsZoK nie wyjmuje odpadów z pojazdl, a jedynie wskazuje miejsce
gdzie naleĘ złoĘÓ prrywieńone odpady, tj. w którym pojemniku czy kontenerze je
umieścić.

7. Pracownik PsZoK ma prawo odmówió przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób
niezgodny z regulaminem.

8. Korzystający z PSZ0K zoboitązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu
oraz poleceń obsługi'

$4.
1. Do PSZoK właściciele nieruchomości dostarczają odpady zbierane w sposób

selektywny.
2. Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZoK określone są w

załączniku do niniejszego regulaminu.
3. Rodzaje odpadów, Ltóre nie będą przyjmowane do PSZoK:

1) zmieszane odpady komunalne,
2) odpady budowlane zawierające azbest,
3) mateńały izolacyjne takie jak: sĘropian budowlany, wełla mineralną papą



4) szyby samochodowe,
5) części samochodowe,
6) opony od samochodów cięźzrowycĘ
7) szkło zbrojone i hańowane,
8) odpady od osób fttycmych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego

zródła niż gospodarstwo domowe,
9) odpady nieprawidłowo zabezpieczone (dot. odpadów niebezpiecznych),

odbiegające właściwościami od odpadów wymienionych w załączrriku do
niniejszego regulaminu lub zanieczyszczone' w sposób uniemożliwiający
klasyfikację odpadów'

4. Przywiezione przez nieszkańca odpady powirury byó w takiej formie i ilości, która
umożliwi swobodne przeniesienie odpadów do urądzeń majdujących się na terenie
PSZoK bez koniecaności ułcia specjalisĘcznego sprzętu.

$5.
1. odpady dostarczane do PSZOK nie mogą byó zrrrieszane, ani zanieczyszczone.
2. Sprzęt elektrycmy i elektroniczny musi byó kompletny (nie można go oddaó w

częściach).
3' opakowania po substancjach niebezpiecznych mrrszą byó oryginalnymi

opakowaniami producenta ( posiadać etykietki, nie powinny byó uszkodzone).

$6.
1. Potwierdzenie przyjęcia odpadów odb1'wa się na formrrlarzu przyjęcia odpadów.
2. Formularz zawiera dane przekazującego odpady: imię i nazwisko, dokument

tożsamości (nazwę zaruądcy), adres zamieszkania lub siedziĘ oraz datę ptzyjęcia
odpadu, rodzaj, ilośó i kod odpadu.

$7.
Prowadący PSZOK w Gminie Niemodlin prowadzi ewidencję odpadów zgodrue z
wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 t. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz.21) oruz
przepiśami rozporządzeltta Ministra Środowiska z drua 27 września 2001r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112' poz' 1206).

$8.
Skargi i wnioski doĘczące fimkcjonowania PSZOK przyjmuje Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie, 49-100 Niemodlin ul. Wojska Polskiego 3, tel.
77 4606318, e-mail: biuro@zgkimniemodlin.pl

$e.
Niniejszy regulamin obwiązuje od dnia podpisania.
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rl,oŚĆ I RoDzAJ oDPADÓw PRzYJMowANYcH w RAMACH oPŁATY zA GosPoDARowAnłIE
oDPADAMI KoMUNALNYMI w PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRJ( oDPADÓw

KOMUNALNYCH

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu Charakterystykr
Limit iloŚciowy

odpadów na
mieszkrńca

Ż0 0l 13 Odpady niebezpiecme rozpuszczalniki 0,5 Vrok

20 0t 2t
Odpady niebezpieczne

lampy fluoroscencyjne i inne zawieĄące
rtęć

b.o.

20 0127 Odpady niebezpiecme
farby, tusze, farby drukarskie, kleje,
lepiszpze i Ż'"r{ice z.awierające substancje
niebezpieczne

0,5 Vrok

ló 02 1l
Odpady niebezpieczne

zżyte urądzenia zawielaj ące fr eony,
HCFC, I{FC,

b.o.

16 02 13 Odpady niebezpiecme
Zuiryte vządznnia zzvłierające
niebezpieczne elementy inne niż
rłrymienione w 16 02 09 do |6 02 |Ż

b.o.

16 06 02
Odpady niebezpiecme

bateńe i akumulatory niklowo-kadmowe.
b.o.

15 0l 0l
Odpady surowcowe (tzw. ,,suche")

opakowania z papieru i t€ktury
b.o.

t5 0t 02
Odpady surowcowe (tzw. ,,suche")

opakowania z tworzyw sztucmych
b.o.

15 0l 07 SzHo opakowaniowe
opakowania szklane bez zzvł arlości
(słoiki, buielki' szklane opakowania po
kosmetykach)

b.o.

l6 0l 03 ZuĄ^e opony
opony samochodowe o średnicy nie
przekaczzjącej 56 cm 4 szt.lrok

16 0Ż 14
Zvżyte wądzenn lrme niż
wymienione w 16 02 09 do 1ó 02 13

sprzęt komputerowy, elektronicmy sprzęt
biurowy, sprzęt elektroniczny,
elektronarzędzią

b.o.

16 06 04 zu4lty sprzęt eleltryczny i
elektronicmy

baterie alkalicme ( z wyłączeniem 16 0ó
03), b-o-

1',l 01 07
Odpady mineralne nie
zanieczyszczone

zrnieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpado*ych materiałów
ceramicmych i elementów łyposażenia
inne niż wymienione w 17 0l 0ó

300 kglrok

20 0l 0l
Odpady surowcowe (tzw. ,,suche") papier i tektura b.o.

20 02 0l odpady ulegające biodegradacj i z
osrodów i oarków

części roślin z ogrodów i parków 480 l/miesiąc

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
meble, meble tapicerowane, ołna' wanny,
brodziki z tworzyw sżucznych

b.o.

b.o. _ bez ograniczeń
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