REGULAMIN FUNKCJONOWANIA
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH
NA TERENIE GMINY NAGŁOWICE
§1
Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w Gminie Nagłowice, zwanym dalej PSZOK.
§2
PSZOK przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne z gospodarstw
domowych wytworzone przez mieszkańców gminy Nagłowice. Odpady gromadzone są
selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach, bądź w
wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.
PSZOK- przy Oczyszczalni Ścieków w Nagłowicach ul. Mikołaja Reja 62
czynny jest od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.00
i przyjmuje następujące odpady:
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- zużyte baterie i akumulatory,
- detergenty (zużyte opakowania po chemii gospodarstwa domowego),
- odpady z tworzyw sztucznych (folia po sianokiszonce i folia po rolnicza; worki po
nawozach; folia transparentna po truskawce; folia kolorowa; sznurki.) Wszystkie odpady
powinny być posegregowane w miarę czyste złożone i związane.
- Opony pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym tj. z
samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i
inwalidzkich( jeden komplet opon na jeden pojazd na rok na gospodarstwo)
- Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prac niewymagających zgłoszenia
lub pozwolenia na budowę
- Meble i inne odpady wielkogabarytowe;
ODPADY WIELKOGABARYTOWE- są to odpady komunalne powstające w
naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w
standardowych kontenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczmy: stoły, krzesła, szafy,
tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów,
itp. Odpady wielkogabarytowe podlegają segregacji należy je zdemontować, by oddzielić
części przydatne do dalszego przetworzenia (np. części metalowe, plastikowe), a także po to,
by usunąć elementy niebezpieczne. UWAGA: Do odpadów wielkogabarytowych nie należą
odpady z jakiegokolwiek demontażu, rozbiórki czy przebudowy, wszelkiego rodzaju części
budowlane i sanitarne takie jak: deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty,
wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części
samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe,
worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi.
§3
Na teren PSZOK nie będą przyjmowane odpady inne niż wymienione §2 niniejszego
Regulaminu
Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone
innymi odpadami.

§4
1.W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane:
- zmieszane odpady komunalne,
- odpady takie jak azbest, papa oraz styropian.
- odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż
gospodarstwo domowe,
- odpady powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej,rolniczej.
2.Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje
uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi powstałymi w
gospodarstwie domowym.
3.Przyjmowanie odpadów zbieranych selektywnie dostarczonych przez mieszkańców Gminy
Nagłowice będzie możliwe po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, adres
zamieszkania na terenie Gminy Nagłowice lub potwierdzenie dokonania opłat za odbiór
odpadów komunalnych za bieżący okres rozliczeniowy.
4.Transport odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów mieszkańcy zapewniają we
własnym zakresie i na koszt własny.
5.Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest
dostępny na stronie internetowej www.naglowice.pl w zakładce „ustawa śmieciowa”
§5
Każdorazowe przyjęcie odpadów jest ewidencjonowane przez pracownika
PSZOK na formularzu przyjęcia, stanowiącym załącznik nr1 do niniejszego Regulaminu.
Prowadzący PSZOK przyjmując odpady sporządza, dokument potwierdzający dostarczenie
odpadów, zawierający w szczególności:
1) imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady oraz osoby reprezentującej PSZOK,
2) adres nieruchomości, z której pochodzą odpady,
3) rodzaj dostarczonych odpadów,
4) datę dostarczenia odpadów,
5) klauzulę: „Oświadczam, że dostarczone przeze mnie odpady zostały wytworzone we
własnym zakresie przez osoby zamieszkujące wskazane wyżej gospodarstwo domowe i
pochodzą z tego gospodarstwa domowego”
6) własnoręczne czytelne podpisy osoby dostarczającej odpady oraz osoby reprezentującej
PSZOK,
§6
Mieszkaniec przebywający na terenie PSZOK zobowiązany jest:
przestrzegać zaleceń obsługi PSZOK,
- składać dostarczone odpady do wskazanego przez obsługę pojemnika,
- zachować wymogi bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego
ognia,
- stosować się do ogólnych zasad ruchu drogowego.
-zaleca się, aby odpady niebezpieczne znajdowały się w opakowaniach umożliwiających ich
identyfikację.
UWAGA:
ODPADY NALEŻY ZOSTAWIAĆ W PUNKTACH SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW TYLKO I WYŁĄCZNIE PODCZAS WYZNACZONYCH GODZIN I W
OBECNOŚCI PRACOWNIKA PSZOK.

