REGULAMIN
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Żarkach
zwanego dalej PSZOK
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§ 1.
Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w Żarkach - zwanego dalej PSZOK.
PSZOK zlokalizowany jest w miejscowości Żarki przy ul. Myszkowskiej 61 b.
Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące
z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
w Żarkach, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
PSZOK prowadzi przedsiębiorca, z którym Gmina Żarki ma podpisaną umowę na odbieranie
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
 właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
 właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców - od domków
letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe.
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o :
a) Prowadzącym PSZOK– należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, o którym mowa
w § 1 ust. 4.
b) Dostarczającym odpady – należy przez to rozumieć właściciela nieruchomości
o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) objętej gminnym
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Żarki.

§ 2.
1. Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK wg rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz.U. 2014 poz. 1923)
1) papier (15 01 01, 20 01 01),
2) metale (15 01 04, 20 01 40, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04 , 17 04 05, 17 04
06, 17 04 07),
3) tworzywa sztuczne (15 01 02, 15 01 09, 17 02 03, 20 01 11, 20 01 39 ),
4) opakowania wielomateriałowe (15 01 05),
5) szkło (15 01 07, 17 02 02, 20 01 02 ),
6) odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia robót
niewymagających pozwolenia lub zgłoszenia budowlanego (17 01 01, 17 01 02, 17 01
03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 11, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04),
7) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji oraz odpady zielone (20 01 08, 20 01 11, 20 01 10, 20 01 25, 20 02 01,
15 01 09 ),
8) popiół (20 01 99)
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (17 04 11, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*,
20 01 36),
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe (20 03 07),

11) zużyte opony wyłączeniem opon z pojazdów ciężarowych, sprzętu budowlanego
i urządzeń przemysłowych. (16 01 03).
12) zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06)

§ 3.
1. Działający w PSZOK punkt selektywnego zbierania przeterminowanych leków i chemikaliów
oraz punkt selektywnego zbierania zużytych baterii i akumulatorów, przyjmować będą
następujące rodzaje odpadów:
1) leki (20 01 31*, 20 01 32),
2) chemikalia (20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*,20 01 26*, 20 01
27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 80),
3) zużyte baterie i akumulatory (20 01 33*, 20 01 34).

§ 4.
1.
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PSZOK przyjmuje odpady nieodpłatnie.
Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym
transportem.
Przyjęcia odpadów dokonuje Prowadzący PSZOK.
PSZOK przyjmuje odpady selektywnie zebrane wg frakcji:
a) papier i tektura,
b) szkło,
c) tworzywa sztuczne w tym opakowania PET oraz opakowania wielomateriałowe,
metale,
d) odpady ulegające biodegradacji,
e) popiół,
f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
g) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
h) zużyte opony,
i) odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia robót
niewymagających pozwolenia lub zgłoszenia budowlanego, oraz odpady zielone,
Działający w PSZOK punkt selektywnego zbierania przeterminowanych leków
i chemikaliów oraz punkt selektywnego zbierania zużytych baterii i akumulatorów,
przyjmują następujące rodzaje odpadów
 w punkcie selektywnego zbierania przeterminowanych leków i chemikaliów
przeterminowane leki i chemikalia,
 w punkcie selektywnego zbierania zużytych baterii i akumulatorów, zużyte
baterie i akumulatory.
5. Odpady budowlane i rozbiórkowe przyjmowane będą tylko wtedy gdy powstały w wyniku
prowadzenia robót nie wymagających pozwolenia lub zgłoszenia budowlanego.
6. W przypadku dostarczenia odpadów w formie zmieszanej Dostarczający jest obowiązany je
posegregować wg frakcji wymienionych w § 4 ust. 4 niniejszego regulaminu. W przypadku
odmowy posegregowania odpadów Dostarczający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty
zgodnie z cennikiem ustalonym przez Prowadzącego PSZOK.

§ 5.

1. PSZOK jest czynny w godzinach od 1000 do 1800, w następujące dni tygodnia: wtorek,
czwartek oraz sobota, chyba, że w sobotę przypada dzień ustawowo wolny od pracy w
rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 2015 r. poz.
90).
§ 6.
1. PSZOK przyjmuje tylko odpady z terenu nieruchomości, o których mowa w § 1 ust.
4 niniejszego regulaminu. Na Dostarczającym odpady spoczywa obowiązek
udokumentowania prawa do przekazania odpadów do PSZOK.
W tym celu Dostarczający może:
1) okazać potwierdzenie objęcia nieruchomości Dostarczającego gminnym systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi w Żarkach i braku zaległości z tytułu opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Potwierdzenia takie wydawane są
w UMiG Żarki na stanowisku gospodarki odpadami komunalnymi.
2) złożyć pisemne oświadczenie potwierdzające, że Dostarczający złożył deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz, że opłaty
uiszczone są na bieżąco. W tym celu okaże dowód tożsamości. W przypadku, gdy
Dostarczający oświadczy nieprawdę w zakresie braku zaległości w uiszczaniu opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, Dostarczający zobowiązany będzie do
uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem ustalonym przez Prowadzącego PSZOK.
2. Niezależnie od ustaleń zawartych w § 6. ust. 1 niniejszego regulaminu Dostarczający odpady
budowlane i rozbiórkowe, powstałe w wyniku prowadzenia robót nie wymagających
pozwolenia lub zgłoszenia przekazuje Prowadzącemu PSZOK pisemne potwierdzenia
wykonywania takich robót przez Dostarczającego. Potwierdzenie takie wydawane są
w UMiG Żarki na stanowisku gospodarki odpadami komunalnymi.
3. Na teren PSZOK nie będą przyjmowane odpady inne niż wymienione w § 2 i § 3 niniejszego
Regulaminu.
4. W PSZOK nie będą przyjmowane odpady, których ilość wskazuje na pochodzenie z innego
źródła niż wytworzone w gospodarstwach domowych na terenie nieruchomości, o których
mowa w § 1 ust. 4 niniejszego regulaminu. Przy czym za takie uznawane będą ilości
przekraczające o 100% średnie wskaźniki wytwarzania odpadów komunalnych, określone
w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego.
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§ 7.
Odpady płynne lub odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie
w szczelnych pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu. Opakowania po
płynnych substancjach niebezpiecznych winny być nieuszkodzone.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może być dostarczany luzem. Sprzęt taki
nie powinien być zdekompletowany.
Meble i inne odpady wielkogabarytowe muszą być opróżnione z zawartości oraz nie mogą
zawierać innych odpadów. Dostarczane są luzem.
Opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe dostarczane są luzem. Dostarczający może
część z nich dostarczyć w workach foliowych.
Odpady pozostałe dostarczane są w workach foliowych.
Odpady mogą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie
przekraczającej 3,5 tony.

7. Prowadzący PSZOK rejestruje przyjęcie odpadów w PSZOK w formularzu zawierającym,
datę przyjęcia odpadu, rodzaj, kod, orientacyjną wagę\objętość, ilość szt. odpadu.
W przypadku gdy Dostarczający składa oświadczenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 2
niniejszego regulaminu formularz zawiera również imię i nazwisko oraz adres zamieszkania
Dostarczającego. Formularz ten stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
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§ 8.
Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi
PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się
na terenie PSZOK.
Dostarczający dokonuje rozładunku dostarczonych odpadów. Prowadzący PSZOK jedynie
wskazuje miejsce gdzie należy złożyć przywiezione odpady.
Dostarczający odpady, na żądanie obsługi PSZOK zobowiązany jest otworzyć opakowania
odpadów w celu weryfikacji ich zawartości.
Odpady wymienione w § 3 w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu
przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach w sposób
bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.
W przypadku mieszania odpadów podczas rozładunku lub umieszczania odpadów
w pojemnikach lub w wyznaczonych miejscach niezgodnie z ich przeznaczeniem,
Prowadzący PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów nieodpłatnie i pobrać opłatę według
cennika ustalonego przez Prowadzącego PSZOK.
Prowadzący PSZOK zobowiązany jest zapewnić profesjonalną obsługę właścicielom
nieruchomości dostarczającym odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych oraz prowadzić katalog formularzy o których mowa w § 7 ust. 7 niniejszego
regulaminu.

§ 9.
1. Prowadzący PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne
z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu i życiu ludzi.
2. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów Prowadzący PSZOK wydaje Dostarczającemu
pisemne potwierdzenie ich odmowy wg załącznika nr 2 do niniejszego regulaminu.
3. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów przez Prowadzącego PSZOK, Dostarczający
zobowiązany jest do ich natychmiastowego zabrania i zagospodarowania w sposób zgodny
z przepisami prawa.

§ 10.
1. Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest w siedzibie Punktu oraz na stronie
internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach.
2. Prowadzący PSZOK oraz Dostarczający odpady zobowiązani są do bezwzględnego
przestrzegania niniejszego Regulaminu.

