7arządzenie 68/2018

W ita Gminy Wąpielsk
z dnia t października 2018 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gminnego Punktu Selektywnej

Zbi rki Odpad w

Komunalnych w Wąpielsku

Na podstawie art.30 ust.L, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

2017

r.,

poz. L875 z poźn. zm.) oraz art. 3 ust

]-

i ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września]-996 r. o

utrzymaniu czystościiporządku w gminach (Dz. U.

Ż0I8r.,

poz. 1454zpoźn.zm.\, oraz Uchwały Nr

xxvl/I27l16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 15 lipca 2016 roku, W jt Gminy WąpieIsk zarządza co
następuje:

S

1..

Wprowadzam Regulamin Gminnego Punktu Selektywnej Zbi rki Odpad

Wąpielsku, stanowiący 7ałącznik nr t do Zarządzenia
5 2.Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania

w

Komunalnych w

#źa#ś

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 68/2018
z dnia 1 Października 2018r.

REGULAMIN
PUNKTU SELEKTYWNEGo zBlERANlA oDPAoÓw KoMUNALNVCH
W

1.

WĄPlELSKU

Regulamin okreŚla szczęg łowe Zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego

Zbterania odpad w Komunalnych, Zwanęgo dalej PSZOK, zlokalizowanego w Wąpielsku 46

2.

PSZOK w Wąpielsku prowadzony jest ptzez lJrząd Gminy w Wąpielskuo 87-337

Wąpielsk

3.

PSZOK przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące

z nieruchomościz terenu Gminy

4.
5.

Wąpielsk

!

Przyjęcia odpad w dokonuje upowaŻniony pracownik PSZOK.

Przyjęcia odpad w dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpad w

zuykazem aktualnie przyjmowanych odpad w.

6"

Korzystaj ący Z

PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego

Regulaminu, zasad BHP i ppoz oraz poleceri pracownika PSZOK
7

" osoby

dostarczające odpady zobowtąZane

dostarczonych odpad

w do

Są do

samodzielnego wrzucania

oznaczonego pojemnika/kontenera

lub złoŻyc w

miejscu

wskazanym przez pracownika PSZOK, z vrryjątkiem odpad w niebezpi ecznych,

8.

PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych zmieszanych odpad w komunalnych oraz
odpadow z działalnościgospodarczej i rolniczej.

9. odpady w PSZOK

gromadzone Są selektywnie,

w

specjalnie

do tego

celu

przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych kontenerach, pojemnikach, magazynach bądź
w wyznaczonych miejscach, w spos b bezpieczny dla środowiskai zdrowia\udzi.

5r
Do Punktu Selektywnego Zbierania odpad w Komunalnych przyjmowane

są

segregowane odpady komunalne dostarczane przez właŚcicieli nieruchomoŚci
zamieszkaĘch na terenie gminy WąpielsĘ

9z

r
Rodzaje odpad w komunalnych przyjmowanych do PSZOK:

1. papier i tektura, opakowaniazpapieru i tektury,
2. tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych,

opakowania

wiel omateriałowe,metal e

3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.
10.
1

1.

szkło oraz opakowaniazę szkła,
odpady zielone,

bio odpady
przeterminowane leki,

chemikalia,
zuŻyte baterie i akumulatory,

zuŻyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
odpady wielkogabarytowe,
odpady budowlane i rozbi rkowe (vłyłączniez drobnyeh remont w nię wymagających

zgłoszenia i pozwolenia na budowę)

12.
1

3.

14,

zuŻyte opony

popi

9

ł,

tekstylia t odzieŻ.

9g
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych czynnyjest
- wę wtorki od godz. 8:00
-

-

-

:

12:00

w czwartki od godz. 11:00 do 15:00
w pierwszą sobotę miesiąca od 8:00 do 12:00

$4

Do Punktu

Selektywnego Zbieranta odpadow Komunalnych

następujące odpady:

styropian
zmieszane odpady komunalne

papa
wełna mineralna
odpady zrvierające azbest (eternit)
częścisamochodowe oraz Z maszyn rolniczych

nie są przyjmowane

/

_

opony wielkogabarytowe (od pojazdów innych niż o dopuszczalnej masie nie
przekraczającej 3,5t)

-

odpady nieoznaczoue, bez możliwościwiarygodnej idenĘfikacji (brak etykiet), dla

których nie istnieje możliwośćustalenia składu chemicznego,

_
_

odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalnościgospodarczej

wszystkie odpady wskazując€ na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa
domowego (np. chemikalia nieĘpowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole,
chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalacry i wywotywaczy
fotograficznych).

-

zmieszane odpady budowlane,

odpady poprodukryjne,

$s
1. odpady dostarczane do PSZOK nie mogą by

zmteszane,

ani

zanieczyszlzolte.

opakowania po substancjach niebezpiecznych płynnych ( farby, lakiery, chemikalia, środki
ochrony roŚlin, Smary' oleje itp.) winny być nieuszkodzone.

2.

odpady niebezpi eczne naleŻy przekazac pracownikowi obsługi PSZOK, kt ry
samodzielnie umieści j. * odpowiednich pojemnikach.

3.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe dostarczone do PSZOK winny

by

oproznionę

zzawartości oraz nie mogązawierać innych odpad w.

4.

odpady budowlane i rozbi rkowe naleŻy dostarczyć selektywnie zpodziałem na:

- odpady z betonu, gruzut betonowego

oraz

gruzul ceglanego,

- odpady cęramiczne i elementy wyposazenia (sanitarne, armatura itp.),
_

odpady ze szkła (szyby okienne, lustra, luksfery itp.),

5.

opony dostarczane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie Z rowet w, motorower w,

motocykli oraz pojazd

wo

dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, kt re nie

wyko rzy stywane do pro w adzenia działalnoŚ

6.

c

i

go sp o dar czej

odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego

i

elektronicznego muszą być

przekazywane kompletne (w całoŚci).

$6
Pracownicy obsługi PSZOK mają prawo odmowy przyjęcia odpad w:

a)

kaŻdorazowo' jeślijest on dostarczony w spos b niezgodny z niniejszym

Regulaminem,

Są

{La

b) kazdorazowo jeślimogłoby to zagraŻać, zdrowiu lub Życiuludzi,
c) ilośdostarczonych odpad w przek<racza moŻIiwościwytworzenia

ptzez gospodarstwo

domowe,

d)

odpady wskazuj ą źrodłopochodzenia inne niż gospodarstwo domowe (np. chemikalia,

nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne).

I'

