Załącznik nr 1

Regulamin korzystania z
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
zlokalizowanego w ZUOK Długoszyn
dla mieszkańców Gminy Lubniewice
1. Regulamin określa sposób świadczenia usługi przez Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK) w ZUOK Długoszyn.
2. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu
i poleceń pracownika PSZOK.
3. PSZOK w ZUOK Długoszyn czynny jest od wtorku do piątku w godzinach od 10.00
do 18.00 oraz w soboty od 7.00 do 15.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.
4. PSZOK w ZUOK Długoszyn przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Lubniewice.
5. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
6. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu ich zgodności z wykazem
przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia oraz
przedstawieniu dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na rzecz gminy za bieżący okres rozliczeniowy.
7. Do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie odpady powstające na nieruchomościach
zamieszkałych:
•

Makulatura (papier i tektura)

•

Opakowania z tworzyw sztucznych

•

Szkło opakowaniowe oraz szkło budowlane (z wyłączeniem szkła zbrojonego)

•

Opakowania wielomateriałowe

•

Lampy fluorescencyjne

•

Baterie i akumulatory

•

Przeterminowane leki

•

Opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach wraz z zawartością

•

Zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne

•

Odpady wielkogabarytowe

•

Gruz budowlany

•

Zużyte opony

•

Odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji

•

Metale i złom

•

Odzież i tekstylia

8. Odpady dostarczone do PSZOK powinny być posegregowane oraz właściwie
zabezpieczone
9. Odmawia się przyjęcia odpadów w przypadku stwierdzenia przez pracownika
PSZOK, iż dostarczone odpady nie znajdują się na wykazie odpadów przyjmowanych
oraz

w

przypadku

stwierdzenia

braku

możliwości

identyfikacji

odpadów

niebezpiecznych
10. Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach
producenta. Opakowania nie powinny być uszkodzone i powinny posiadać etykiety.
11. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w
przypadku:
•

stwierdzenia przez pracownika PSZOK-u, iż odpady dostarczone nie znajdują się
w wykazie odpadów przyjmowanych przez PSZOK

•

stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach

•

stwierdzenia braku identyfikacji odpadów niebezpiecznych

12. Pracownik PSZOK wystawi dostarczającemu potwierdzenie przyjęcia odpadów.
13. Zebrane

odpady

będą

przekazywane

podmiotom

posiadającym

zezwolenia

właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów.
14. Nadzór nad PSZOK w ZUOK Długoszyn prowadzi Celowy Związek Gmin CZG-12 w
Długoszynie
15. Wszelkich informacji o pracy PSZOK udziela pracownik PSZOK na miejscu lub po nr
telefonu 95 755 93 71 lub 72 oraz pracownicy urzędu gminy pod nr tel. 95 755 70 52
wew. 7
16. Skargi i wnioski przyjmowane są w siedzibie Celowego Związku Gmin CZG-12 od
poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00
17. Regulamin korzystania z PSZOK oraz cennik przyjęcia odpadów CZG-12 są dostępne
na stronie internetowej CZG-12 oraz gminy Lubniewice.

