REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE GOSTYCYN
.
§1
1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej
Zbiórki odpadów Komunalnych w Gminie Gostycyn, zwanym dalej PSZOK.
2. PSZOK zlokalizowany jest na działce nr 26/6 położonej w miejscowości
Gostycyn.
3. Punkt Selektywnego Zbierania odpadów Komunalnych czynny jest:
- w każdą sobotę od godz. 8.00 do 13.00.
5. Do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady
komunalne pochodzące z nieruchomości objętych systemem zagospodarowania
odpadami.
6. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania
niniejszego regulaminu oraz poleceń pracownika obsługi PSZOK.
§2
1. PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów:
 Odpady opakowaniowe tj. makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale,
opakowania materiałowe;
 Odpady niebezpieczne: leki, baterie, akumulatory, środki ochrony roślin itp.
 Odpady wielkogabarytowe: Meble, stolarka budowlana itp.
 Odpady biodegradowalne: resztki organiczne, liście, gałęzie, trawy
 Odpady budowlane: gruz, metal, itp.
 Zużyte opony od pojazdów osobowych,
 Odpady elektroniczne: zużyta elektronika z gospodarstw domowych,
 Odpady niebezpieczne: rozpuszczalniki, alkalia, środki ochrony roślin I i II
klasy toksyczności, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
urządzenia zawierające freon, oleje i tłuszcze jadalne, farby, tusze, farby
drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,
detergenty zawierające substancje niebezpieczne, leki cytotoksyczne
i cytostatyczne,
2. Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem.
3. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
§3
1. Odpady
komunalne
należy
dostarczyć
do
PSZOK
posegregowane
i niezanieczyszczone innymi odpadami.
2. Właściciel nieruchomości dostarczający odpady do PSZOK zobowiązany jest do
okazania dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Gostycyn za bieżący okres rozliczeniowy.
3. Pracownik obsługujący PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów komunalnych
z pojazdu, jedynie wskazuje miejsce ich rozładunku, wyjątek stanowią odpady
niebezpieczne, które zostają umieszczone przez pracownika obsługującego PSZOK

w zamkniętym kontenerze gospodarczym w specjalnie przeznaczonym do tego
miejscu.
4. Odpady ulegające biodegradacji przyjmowane będą luzem. Odpady należy wysypać
z worków do oznaczonego kontenera.

§4
1. Odpady wymienione w § 2 gromadzone są w kontenerach oraz boksach
żelbetonowych umieszczonych pod zadaszonymi i zabudowanymi wiatami.
2. Pracownik obsługujący PSZOK w Gminie Gostycyn prowadzi rejestr/ewidencję
rodzaju i ilości przyjmowanych od mieszkańców odpadów oraz adresów
nieruchomości, na których powstały odpady dostarczone do punktu.
3. Na teren PSZOK nie będą przyjmowane odpady inne niż wymienione w § 2
niniejszego Regulaminu. Obsługujący PSZOK odmówi przyjęcia odpadów
dostarczonych niezgodnie z Regulaminem.
§5
Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:
a) Przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia
odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK,
b) Zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł
otwartego ognia.
§6
Wszelkich informacji o pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
udziela na miejscu pracownik PSZOK lub pracownik Urzędu Gminy w Gostycynie
pod nr tel. 52 3367313.
§7
Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest na stronie internetowej gminy
Gostycyn: www.gostycyn.pl w zakładce „Gospodarka odpadami komunalnymi
w gminie Gostycyn”.

