REGULAMIN
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
W POSĄDZY - GMINA KONIUSZA
§1
Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Posądzy , zwanego dalej PSZOK.
§2
PSZOK w Posądzy prowadzony jest przez MPGO sp. z o.o. z siedzibą ul. Barska 12,
30-307 Kraków
Dane kontaktowe PZOP : ul. Marii Konopnickiej 30, 32- 200 Miechów, tel. 41 3830285 lub kom.
785 011 080
§3
Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Posądzy przyjmowane są nieodpłatnie odpady
komunalne dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy
Koniusza.
Przy przekazaniu odpadów do PZOP właściciele nieruchomości powinni przedstawić dokument
potwierdzający miejsce zamieszkania (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport umowa najmu
lokalu itp.) oraz potwierdzenie opłacenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za
poprzedni miesiąc.
Oddający odpady ma obowiązek samodzielnego rozładunku przywiezionych odpadów i umieszczenia
ich w miejscu/kontenerze/pojemniku wskazanym przez przyjmującego odpady,
§4
Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK :
- odpady zielone ,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- odpady wielkogabarytowe np. meble, fotele, kanapy itp.
- odpady budowlano- remontowe z drobnych remontów, które nie wymagają pozwolenia na budowę
ani zgłoszenia robót do starosty (w tym: drzwi, okna, armatura łazienkowa, ceramika sanitarna itp.),
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyte opony (pochodzące wyłącznie od: rowerów, motorowerów, motocykli, kładów, samochodów
osobowych),
- przeterminowane leki i chemikalia
-odpady opakowaniowe
Szczegółowy wykaz rodzajów wraz z kodami odpadów przyjmowanych w Punkcie zawiera załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§5
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest:
I i III CZWARTEK MIESIĄCA W GODZINACH: 12.00–16.00

§7
1.Maksymalna łączna ilość odpadów dostarczonych jednorazowo ( w jednym dniu) do PSZOK nie
może przekroczyć 1 m3.
2.Odpady budowlane - remontowe z drobnych remontów mogą być dostarczone jeden raz w roku w
ilości nie przekraczającej 1 m3.
3.chemikalia mogą być dostarczone wyłącznie w szczelnie zamykanych opakowaniach
4.Odpady zielone mogą być dostarczane w workach foliowych o pojemności do 120 l jednorazowo (w
jednym dniu) w ilości do 5 szt. worków.
§8
Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK, po sprawdzeniu zgodności
dostarczonych odpadów z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów; pracownik ma prawo
odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich ilość wskazuje na to, że nie zostały one wytworzone
w gospodarstwie domowym.
§9
Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą być zmieszane ( każdy rodzaj odpadu powinien być
przekazywany oddzielnie).
Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego winny być przekazane do PSZOK w całości
– nierozebrane.
Odpady, które nie spełniają tych wymogów nie będą przyjmowanie do Punktu lub będą
przyjmowane za odpłatnością, zgodnie z cenami obowiązującymi u przedsiębiorcy
prowadzącego Punkt.

W PSZOK prowadzona jest
odpady do Punktu.

§ 10
ewidencja mieszkańców/właścicieli nieruchomości przekazujących
§ 12

Na teren PSZOK nie będą przyjmowane zmieszane odpady komunalne oraz odpady inne niż
wymienione w § 4 i załączniku nr 1 niniejszego regulaminu, jak również odpady pochodzące
z prowadzonej działalności gospodarczej.
§ 13
Zebrane odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego organu na
prowadzenia działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiana odpadów.

§ 14
Prowadzący PSZOK w Posądzy prowadzi ewidencję odpadów zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013. 21) oraz przepisami rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014.1923).

§ 15
Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.
§ 16
Niniejszy regulamin obwiązuje do dnia 01.09.2016 r.

