
Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Gminy Przystajń od 1 stycznia 2022 r.

§ 1
1.  Regulamin  określa  zasady  funkcjonowania  Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów
Komunalnych Gminy Przystajń (zwanym dalej PSZOK) w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888
ze zm.).                                                 

2.  Celem  funkcjonowania  PSZOK-u  jest  zapewnienie  przyjmowania  selektywnie  zebranych
odpadów  komunalnych,  w  szczególności  odpadów  problemowych,  które  nie  są  odbierane
bezpośrednio z terenu nieruchomości.

3. Korzystanie z usług PSZOK-u jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 2
1. PSZOK zlokalizowany jest w Przystajni przy ul. Targowej 18A i czynny w następujące dni
robocze:

a) w okresie listopad-luty:
◦ poniedziałek 800-1300

b) w okresie marzec-październik:
▪ poniedziałek 1200-1700

▪ czwartek  800-1300

▪ druga sobota miesiąca  900-1300

2. PSZOK przyjmuje odpady wytworzone na nieruchomościach:

a) zamieszkałych,

b) domkach  letniskowych  lub  innych  nieruchomościach  wykorzystywanych  w  celach
rekreacyjno - wypoczynkowych. 

ujętych w ewidencji prowadzonej przez Urząd Gminy Przystajń (zwaną dalej ewidencją).

3. PSZOK nie przyjmuje odpadów wytworzonych w związku z prowadzeniem działalności.

4. Osoba przekazująca odpady zobowiązana jest wykazać pochodzenie odpadów z nieruchomości
objętych Gminnym Systemem Gospodarowania  Odpadami (ujętych w ewidencji).  W tym celu
pracownik  dyżurujący  może  zażądać  podania  informacji  zawartych  w  ewidencji  tj.  adresu
nieruchomości i danych właściciela. Pracownik dyżurujący odmawia przyjęcia odpadów, które ze
względu  na  ilość  lub  skład  wskazują  na  pochodzenie  z  działalności,  jak  również  odpadów
pochodzących z nieruchomości nieujętej w ewidencji.

§ 3
1. PSZOK przyjmuje w każdej ilości następujące odpady:

a) tworzywa sztuczne,

b) papier,

c) opakowania wielomateriałowe,

d) szkło,

e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

f) przeterminowane leki,



g) zużyte baterie i akumulatory,

h) świetlówki,

i) chemikalia,

j) bioodpady,

k) odpady niekwalifikujące się  do odpadów medycznych powstałe  w gospodarstwie domowym w
wyniku  przyjmowania  produktów  leczniczych  w  formie  iniekcji  i  prowadzenia  monitoringu
poziomu substancji  we krwi, w szczególności  igły  i  strzykawki  (odpady powstałe  w wyniku
wykonywania w domu samodzielnie przez pacjenta testów paskowych do określenia poziomu
cukru we krwi lub iniekcji),

l) popiół i żużel paleniskowy.

2. PSZOK przyjmuje w limitowanej ilości następujące odpady:

a) odpady budowlane i rozbiórkowe – do 400 kg na nieruchomość na rok,

b) meble i inne odpady wielkogabarytowe – do 200 kg na nieruchomość na rok,

c) zużyte  opony  (pochodzące  z  następujących  pojazdów:  rowery,  motocykle,  samochody
osobowe) - do 50 kg na nieruchomość na rok.

§ 4
1.  Transport  odpadów  do  PSZOK-u  oraz  ich  rozładunek właściciele  nieruchomości
zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

2. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady wskazane w niniejszym regulaminie.

3. Dostarczane odpady gromadzone są selektywnie w specjalnie do tego celu przeznaczonych,
oznakowanych kontenerach (pojemnikach), bądź w wyznaczonych miejscach, z zastrzeżeniem ust.
4-6.

4. Odpady płynne lub odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych
pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu.

5.   Bioodpady dostarczane  do  PSZOK-u w workach foliowych umieszczane  są  w kontenerze
luzem.

6. Przyjmowane meble i inne odpady wielkogabarytowe muszą być opróżnione z zawartości oraz
nie mogą zawierać innych odpadów.


