Załącznik
REGULAMIN
Korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Siewierzu przy ulicy Ściegna 11
DEFINICJE
Na potrzeby Regulaminu wprowadza się poniższe definicje:
1. PSZOK – Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Siewierzu
przy ul. Ściegna 11.
2. Odpady komunalne – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych
(z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji), a także odpady niezawierające odpadów
niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój
charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
3. Wytwórca odpadów komunalnych – właściciel nieruchomości zdefiniowany w art. 2 ust. 1 pkt
4) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.:
Dz.U.2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) objętych systemem.
4. Odpady niebezpieczne – odpady zawierające substancje wybuchowe, łatwopalne, toksyczne,
drażniące, żrące i uczulające, a w szczególności: baterie, akumulatory, leki, termometry,
żarówki – pochodzące z gospodarstw domowych.
5. Gospodarstwo domowe – zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych,
mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się.
6. Punkt adresowy – punkt z przypisanym numerem porządkowym nieruchomości.
ZASADY OGÓLNE
1. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Siewierzu przy
ul. Ściegna 11, wysegregowane odpady komunalne może dostarczyć wytwórca odpadów
komunalnych.
2. Do PSZOK przyjmowane będą wyłącznie posegregowane odpady wskazane w punkcie 16
niniejszego regulaminu po uprzednim okazaniu aktualnego dowodu zapłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi np. w postaci dowodu wpłaty, potwierdzenia przelewu bankowego.
3. Punkt PSZOK jest czynny:
•
poniedziałek, środa w godz. 7.00 - 11.00
•
wtorek, czwartek, piątek w godz. 14.00-18.00
•
pierwsza i trzecia sobota miesiąca w godz. 8.00 - 14.00.
1. Odpady przekazywane do PSZOK muszą stanowić odpady komunalne selektywne, zebrane
z nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami.
2. Dostarczane odpady komunalne nie mogą budzić wątpliwości, co do ich pochodzenia np. nie
powinny pochodzić z działalności gospodarczej.
3. Wytwórca odpadów komunalnych dowozi do PSZOK wysegregowane odpady komunalne na
własny koszt.
4. Za wyładunek odpadów komunalnych odpowiada wytwórca odpadów komunalnych, który
zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń obsługi, w szczególności w zakresie miejsca
złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK.
5. Wytwórca odpadów komunalnych jest zobowiązany przy rozładunku odpadów do utrzymania
porządku na terenie PSZOK.
6. Przyjęcia odpadów komunalnych dokonuje osoba obsługująca PSZOK.
7. Odpady komunalne dostarczane do PSZOK nie mogą być zmieszane.
8. Osoba obsługująca PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów komunalnych w przypadku
gdy:
•
przywieziona ilość oraz morfologia odpadów wskazuje, że pochodzą z nieruchomości
nieobjętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
•
stwierdzono zmieszanie odpadów komunalnych.
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1. Na terenie PSZOK obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia oraz palenia
papierosów.
2. Przebywanie na terenie PSZOK w celu innym niż dostarczenie odpadów jest zabronione.
3. Wszyscy korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów
BHP, przeciwpożarowych, regulaminu i osoby obsługującej punkt.
4. W PSZOK są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
•
przeterminowane leki i chemikalia (kod 20 01 32, 20 01 13, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*,
20 01 29*,),
•
tekstylia (kod 20 01 11),
•
zużyte baterie i akumulatory (kod 20 01 33*, 20 01 34),
•
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kod 20 01 35*, 20 01 36),
•
meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. meble, wykładziny, dywany, okna – kod 20 03
07),
•
szkło białe i szkło kolorowe (kod 15 01 07),
•
papier (15 01 01),
•
tworzywa sztuczne w tym styropian z opakowań (kod 15 01 02, 20 01 39),
•
metal ( kod 20 01 40, 15 01 04),
•
opakowania wielomateriałowe (15 01 05),
•
odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji oraz odpady zielone (kod 20 02 01),
•
odpady kuchenne ulegające biodegradacji (20 01 08),
•
odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstwa domowego (np. świetlówki, gaśnice,
puszki po farbach, lakierach i aerozolach, zużyte smary, oleje, kleje) (kod 15 01 10*, 15 01 11*, 20
01 21*, 20 01 23*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 37*),
•
zużyte opony (16 01 03):
─
w ilości 4 sztuk na rok przypadającej na każdego właściciela nieruchomości który złożył
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, następuje w ramach
uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
─
w ilości przekraczającej 4 sztuki za dodatkową opłatą według cennika określonego przez
ALBA MPGK Sp. z o.o.,
•
odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne pochodzące z remontów
prowadzonych samodzielnie:
─
w ilości do 100 kg na rok przypadającej na każdego właściciela nieruchomości, który złożył
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi następuje w ramach
uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
─
w ilości przekraczającej 100 kg za dodatkową opłatą według cennika określonego przez
ALBA MPGK Sp. z o.o.
1. W PSZOK nie są przyjmowane odpady niebezpieczne z grup: 18, 19 oraz 17 katalogu
odpadów tj.:
•
zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne (17 01
06*),
•
odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe) (17 02 04*),
•
smoła i produkty smołowe (17 03 03*),
•
odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (17 04 09*),
•
kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne (17 04 10*),
•
gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) (17 05
03*),
•
urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi,
tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne (17 05 07*),
•
materiały izolacyjne zawierające azbest (17 06 01*),
•
inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne (17 05 03*),
•
materiały budowlane zawierające azbest (17 05 05*),
•
materiały budowlane zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (17
08 01*),
•
odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć (17 09 01*),
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•

odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty
zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, kondensatory) (17 09
02*),
•
inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające
substancje niebezpieczne) (17 09 03*).
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie informacje o funkcjonowaniu PSZOK udzielane są przez pracowników Referatu
Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Siewierz pod nr telefonu:
(32) 64 99 445, (32) 64 99 443 lub elektronicznie pod adresem: siewierz@siewierz.pl,
2. Regulamin korzystania z obiektu jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy
Siewierz http://www.siewierz.pl w zakładce gospodarowanie odpadami.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2020 r.
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