Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 59/2013
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 30 sierpnia 2013r.

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Skąpem
§1
Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej „PSZOK”.
§2
1. PSZOK przyjmuje odpady komunalne wytworzone i dostarczone przez
mieszkańców Gminy Skąpe, wyselekcjonowane z zastrzeżeniem ust. od 2 do 5
2. W PSZOK odbierane są tylko i wyłącznie wskazane poniżej rodzaje odpadów
komunalnych:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

papier,
tworzywa sztuczne,
szkło,
metal,
opakowania wielomateriałowe,
tekstylia,
meble i inne odpady wielkogabarytowe,
zużyte opony,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
zużyte baterie i akumulatory,
chemikalia,
przeterminowane leki,
odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe
ulegające biodegradacji oraz odpady zielone.
n) odpady budowlane w ilości nie większej niż 1m3
3. PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:
a) szyb samochodowych,
b) odpadów zawierających azbest
c) części samochodowych (tj. zderzaki, reflektory itp.)
d) odpady niebezpieczne bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
e) odpady w opakowaniach cieknących
f) odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności
gospodarczej – wszelkie odpady w ilościach masowych
g) wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa
domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, sole chemiczne,

odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych)
– szczególnie dostarczane w dużych ilościach.
h) materiałów izolacyjnych (styropian, wełna mineralna, papa)
i) zmieszanych odpadów budowlanych,
j) zmieszanych odpadów komunalnych.
4. Odpady płynne powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) i
nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę)
umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.
5. Odpady ulegające biodegradacji, przyjmowane są w workach foliowych
o pojemności od 60 do 120 l.
§3
1. Przyjęcia odpadów dokonuje osoba obsługująca PSZOK, dokumentując ten fakt
na Formularzu przyjęcia odpadów komunalnych do PSZOK w Skąpem,
stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu
2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich
zgodności z wykazem przyjmowanych odpadów, ich czystości, składu.
3. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.
4. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi
odpadami.
5. Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów niewyselekcjonowanych,
jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub
życiu ludzi.
§4
1. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców Gminy Skąpe po
okazaniu dokumentu tożsamości, innego dokumentu potwierdzający tożsamość,
lub dokumentu potwierdzającego miejsce pochodzenia odpadu: np. umowa najmu
(dzierżawy) lub potwierdzenia dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (np. deklaracja lub inny dowód zapłaty).
2. Jeżeli obsługa PSZOK nie będzie mogła na podstawie powyższych dokumentów
dokonać weryfikacji miejsca wytworzenia odpadów bądź osoby odmówi przyjęcia
odpadów.
3. Odpady przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie od mieszkańców z
nieruchomości zamieszkałych.
4. Obsługa PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu lecz wyłącznie
wskazuje osobie dostarczającej odpady, miejsce gdzie i w którym kontenerze je
umieścić.
5. Mieszkaniec na żądanie obsługi PSZOK zobowiązany jest otworzyć worek z
odpadami w celu weryfikacji jego zawartości.
§5
Na terenie PSZOK dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką
osoby pełnoletniej.

§6
Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:
1) przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca
złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK;
2) zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł
otwartego ognia;
3) bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu i do wykonywania poleceń
obsługi punktu w zakresie przekazania odpadów.
§7
Regulamin i harmonogram korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych jest dostępny na stronie internetowej: www.skape.pl

Załącznik do regulaminu

Formularz przyjęcia odpadów komunalnych do PSZOK w Skąpem
…………………………… odebrano odpady ……………………………………………….
(wpisać rodzaj zgodnie z § 2 pkt 2 regulaminu PSZOK)

(data)

………………………………………………………………………………………………......
od………………………………………………………………………………………………..
(wpisać imię i nazwisko oraz adres dostawcy odpadów)

………………………………………..
(podpis dostawy odpadów)

……………………………………
(podpis obsługującego PSZOK)

