REGULAMIN
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
W GMINIE KONOPNICA
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Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w Gminie Konopnica, zwanym dalej PSZOK.
PSZOK w Gminie Konopnica prowadzony jest przez EKO-TRANS Sp. z o.o., Samoklęski 28,
21-132 Kamionka
PSZOK na terenie gminy zlokalizowany jest na działce nr 183/3, adres nieruchomości 56b
położonej w miejscowości Kozubszczyzna, na terenie gminy Konopnica.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest :
- w każdy poniedziałek:
od 1 kwietnia do 30 września w godzinach 1000-1800,
od 1 października do 31 marca w godzinach 900-1700.
Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem
aktualnie przyjmowanych odpadów.
Odpady przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie od mieszkańców z nieruchomości
zamieszkałych.
Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego
Regulaminu.

§1
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje odpady komunalne selektywnie
zebrane dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Konopnica.
Właściciel nieruchomości dostarczający odpady do PSZOK zobowiązany jest do okazania dokumentu
potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy
Konopnica za bieżący okres rozliczeniowy (kwartał).
§2
PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów:
a) odpady kuchenne ulegające biodegradacji – bio kuchenne,
b) odpady komunalne ulegające biodegradacji (trawa, liście),
c) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych
nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do
starosty (gruz budowlany, płyty karton-gisp, styropian, wełna mineralna, płytki
ceramiczne, profile metalowe, opakowania po cemencie itp.),
d) odpady selektywnie zebrane - szkło opakowaniowe,
e) odpady selektywnie zebrane – papier i tektura,
f) odpady selektywnie zebrane – tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal,
g) przeterminowane leki,
h) chemikalia (farby, rozpuszczalniki),
i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w tym baterie i akumulatory,
j) odpady wielkogabarytowe
k) zużyte opony samochodowe dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.
§3
Odpady wymienione w § 2 gromadzone są selektywnie w zamykanych pojemnikach i kontenerach
oraz wiatach, chroniących zabrane odpady przed wpływem czynników atmosferycznych i dostępem
zwierząt. Kontenery i pojemniki są odpowiednio oznakowane dla poszczególnych rodzajów odpadów.

Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednim miejscu
w kontenerach lub pojemnikach po zważeniu ich przez pracownika PSZOK. Umieszczanie
dostarczonych odpadów będzie odbywać się pod nadzorem pracownika PSZOK
§4
Odpady dostarczane do PSZOK powinny być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone, nie mogą
być zmieszane, ani zanieczyszczone.
Odpady niebezpieczne płynne (farby, lakiery, smary, oleje itp.) powinny znajdować się
w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach producenta oraz powinny zawierać etykiety.
Rodzaje odpadów wymienione w § 2 przyjmowane do PSZOK w ramach pobranej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi określa Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku
w Gminie Konopnica. Każdorazowe przyjęcie odpadów jest ewidencjonowane przez pracownika
PSZOK na formularzu przyjęcia.
§5
Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne
odebranie zgodnie z kategoriami odpadów wymienionymi w § 2.
§6
Obsługujący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Konopnicy, prowadzi rejestr
podmiotów, do których przekazywane są zbierane odpady. Rejestr ten zawiera m. in. nazwę i adres
firmy przyjmującej odpad danego rodzaju, zezwolenia świadczące o możliwości prowadzenia
działalności w zakresie gospodarki tego rodzaju odpadami.
§7
Na teren PSZOK nie będą przyjmowane odpady inne niż wymienione § 2 niniejszego Regulaminu.
Obsługujący PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych niezgodnie z Regulaminem.
§8
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,
c) stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego,
d) na terenie PSZOK dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby
pełnoletniej,
§9
Wszelkich informacji o pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów udziela na miejscu pracownik
PSZOK lub pracownik Urzędu Gminy Konopnica pod numerem telefonu (81) 50-31-081 wew. 11,
§ 10
Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest na stronie internetowej Gminy www.konopnica.eu
w zakładce „Gospodarka odpadami”.

