REGULAMIN
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA
MIESZKAŃCÓW GMINY LISIA GÓRA
Rozdział 1.
Ogólne zasady funkcjonowania PSZOK
1. Regulamin określa zasady przyjmowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych przez Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Lisia Góra, zwany dalej „PSZOK”. PSZOK
zlokalizowany pod adresem: Lisia Góra, ul. Rataja 41a, 33-140 Lisia Góra.
2. PSZOK czynny jest w następujące dni tygodnia:

᠆ we wtorek, w środę, w czwartek i w piątek w godz. od 10:00 do 18:00,
᠆ sobota w godz. od 7:00 do 14:00.

3. Odpady komunalne przyjmowane są na PSZOK w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, wytworzone i dostarczone przez osoby zamieszkujące gospodarstwa domowe na terenie gminy
Lisia Góra po okazaniu dokumentu potwierdzającego fakt uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi przez właściciela nieruchomości
4. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
5. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem
przyjmowanych odpadów, ich czystości, składu zabezpieczenia.
Rozdział 2.
Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK
6. Odpady do PSZOK dostarczane są własnym transportem i na własny koszt.
7. Odpady dostarczane do PSZOK winny być posegregowane (nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone
innymi odpadami).
8. W PSZOK zbierane są tylko i wyłącznie wskazane poniżej rodzaje selektywnie zebranych odpadów
komunalnych:
1) papieru i tektury w każdej ilości;
2) tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, w tym folii opakowaniowej, butelek PET - w każdej
ilości;
2) szkła - w każdej ilości;
3) opakowań wielomateriałowych - w każdej ilości;
4) odpadów ulegających biodegradacji-w każdej ilości;
5) przeterminowanych leków - w każdej ilości;
6) chemikaliów i opakowań po chemikaliach -w każdej ilości;
7) farb i opakowań po farbach-w każdej ilości;
8) zużytych baterii i akumulatorów w każdej ilości;

9) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - w każdej ilości;
10) mebli i inne odpadów wielkogabarytowych - w każdej ilości;
11) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne - w ilości do 300 kg na rok
kalendarzowy na gospodarstwo domowe;
12) zużytych opon z samochodów osobowych - w ilości do 4 sztuk w roku kalendarzowym na gospodarstwo
domowe,
13) odpadów z odzieży i tekstyliów-w każdej ilości;
14) odpadów powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł
i strzykawek- w każdej ilości;
15) popiołów paleniskowych - w każdej ilości;
16) odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwie domowym - w każdej ilości.
9. Odpady niebezpieczne płynne (farby, lakiery, smary, oleje itp.) winny znajdować się w oryginalnych,
nieuszkodzonych opakowaniach producenta oraz winny zawierać etykiety.
10. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone we własnym zakresie przez
właścicieli gospodarstw domowych, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających
pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót.
11. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednim miejscu
w kontenerach, pojemnikach po zważeniu ich przez pracownika PSZOK. Umieszczenie dostarczonych odpadów
odbywa się będzie pod nadzorem pracownika.
12. Każdorazowe przyjęcie odpadów jest ewidencjonowane przez pracownika PSZOK. Każdorazowe
przyjęcie odpadów do PSZOK potwierdzane jest kartą przyjęcia odpadów sporządzaną przez pracownika
PSZOK. Pracownik PSZOK prowadzi rejestr przyjmowanych odpadów zawierający następujące dane:

᠆ rodzaj i kod odpadów oraz masę dostarczonych odpadów,
᠆ datę dostarczenia odpadów;
᠆ imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady;
᠆ adres posesji, z której pochodzą odpady.

13. Odpady przyjmowane do PSZOK gromadzone są selektywnie w zamykanych pojemnikach, kontenerach
oraz wiatach, chroniących odpady przed wpływem czynników atmosferycznych i dostępem zwierząt. Kontenery
i pojemniki są odpowiednio oznakowane dla poszczególnych rodzajów odpadów.
14. Prowadzący PSZOK odmówi przyjęcia odpadów niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu,
a w szczególności:

᠆ odpadów dostarczonych i zebranych nieselektywnie;,
᠆ odpadów budowlanych niebędących odpadami komunalnymi, tj. pochodzącymi od podmiotów świadczących
usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektu;

᠆ odpadów pochodzących z działalności rolniczej, przemysłowej, gospodarczej;
᠆ szyb oraz części samochodowych;
᠆ eternitu, azbestu;
᠆ odpadów nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej ich identyfikacji (brak etykiet w przypadku odpadów
niebezpiecznych).

Rozdział 3.
Postanowienia końcowe
15. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:

᠆ przestrzegania poleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu
poruszania się po terenie PSZOK;

᠆ zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia.

16. Na terenie PSZOK dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać wyłącznie pod opieką osoby
pełnoletniej.
17. Regulamin PSZOK dostępny jest na stronie internetowej Gminy Lisia Góra w zakładce „System
gospodarowania odpadami” ramka Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz w siedzibie
PSZOK.
18. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania PSZOK przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu
Gminy Lisia Góra w pokoju nr 3 lub pod nr telefonu 14 6784-678 wew.117.
19. Korzystanie z PSZOK jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

