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Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych ( PSZOK)

w Gnieznie

1. Podmiotem prowadzacym Punkt Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych

( PSZOK ) w Gnieznie jest URBIS Sp. z o. o. w Gnieznie, ul. Chrobrego 247 25,

Zaklad Oczyszczania Miasta w Gnieznie, ul. Chrobrego 21.

2. Lokalizacja i godzmy otwarcia PSZOK w Gnieznie:

Zaklad Oczyszczania Miasta

ul. Chrobrego 21

62-200 Gmezno

tel. 61 4245860

godziny otwarcia: sobota od godzmy §.00 do godziny 14.00

3. Przyjmowanie odpadow do PSZOK:

1) Do PSZOK moga_ bye dostarczane odpady pochodz^ce wylqcznie z gospodarstw

domowych mieszkahcow Miasta Gniezno dostarczone w sposob umozliwiaj^cy ich

selektywne odebrame.

2) Wykaz odpadow przyjmowanych do PSZOK z gospodarstw domowych

mieszkahcow Miasta Gniezna zgodnie z posiadanymi decyzjami:

- makulatura ( papier i tektura ),

- tworzywa sztuczne,

- szklo opakowaniowe,

- opakowania wielomatenalowe,

- akumulatory i baterie,

- przetermmowane lekarstwa,

- chemikalia,

- zuzyte urz^dzenia elektryczne i elektroniczne,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- zuzyte opony z samochodow osobowych,

- odpady komunalne ulegaj^ce biodegradacji,

- metale i zlom,

- odpady budowlane i rozbiorkowe.

3) Przyjmowanie do PSZOK odpadow okreslonych w wykazie w ppkt 2)

z gospodarstw domowych mieszkahcow Miasta Gniezna jest bezplatne.
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4) Odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych mieszkaniec Miasta Gniezna moze

dostarczyc w takiej ilosci i wielkosci by moc wlozyc je do pojemmka na wtorne

surowce opakowaniowe.

5) Opakowania szklane z podziatem na kolorowe i bezbarwne, a takze opakowania

z tektury i papieru, niezanieczyszczone substancjami obcymi, mieszkaniec Miasta

Gniezna moze dostarczyc w wiekszej ilosci, z zastrzezemem ppkt. 9) i ziozyc do

kontenerow wskazanych przez pracownika PSZOK.

6) Do PSZOK nie beda^ przyjmowane takie odpady jak:

a) materialy zawieraj^ce azbest,

b) szyby samochodowe,

c) szklo zbrojone i hartowane,

d) czesci samochodowe ( t j . zderzaki, reflektory itp. ),

e) zanieczyszczony styropian budowlany,

f) odpady nieoznaczone, bez mozliwosci wiarygodnej identyfikacji ( brak etykiet),

g) odpady w opakowamach ciekna_cych.

7) Odpady wymagaj^ce opakowania powinny znajdowac sie w szczelnych

( nieciekn^cych ) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadac oryginaln^

mformacj^ ( etykiete ) umozliwiaj^c^ identyfikacje odpadu w chwili przekazania.

8) Odpady ulegaja_ce biodegradacji przyjmowane s^ w workach foliowych

o pojemnosci 120 1.

9) Pracownik PSZOK ma prawo odmowic przyj^cia odpadu, jesli bytoby to sprzeczne

z przepisami prawa oraz mogloby zagrazac zdrowiu lub zyciu ludzi.

10) Pracownicy PSZOK nie wyjmuja^ przywiezionych odpadow z pojazdu, wskazuj^

miejsce gdzie nalezy je doniesc i w ktorym pojemmku, koszu umiescic.

1 l)Na terenie PSZOK osoby niepetnoletnie moga^ przebywac jedynie pod opiek^ osoby

pemoletniej.

12) Osoby przebywaj^ce na terenie PSZOK obowi^zane s^ do:

a) okazania dokumentu stwierdzaj^cego zamieszkiwanie/ zameldowanie na terenie

Miasta Gniezna, ewentualnie dowodu uiszczenia zaplaty oplaty za gospodarowanie

odpadami na konto Miasta Gniezna

b) przestrzegama zaleceh obslugi PSZOK, w szczegolnosci w zakresie miejsca

zlozenia odpadow oraz sposobu poruszania sie po PSZOK,
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c) zachowania wymogow bezpieczenstwa, w szczegolnosci meuzywania zrodei

otwartego ognia,

d) zachowania kierunku przemieszczania sie wynikajacego z oznaczen,

e) stosowania sie do ogolnych zasad ruchu drogowego

13)Potwierdzenie przyjecia odpadow do PSZOK odbywa sie na Formularzu przyjecia

odpadow w PSZOK, ktory stanowi zalacznik nr 1 do niniejszego Regulammu

4. Odpady na terenie PSZOK gromadzone sa selektywnie w szczelnych zamykanych

pojemnikach przystosowanych do rodzaju zbieranych odpadow oraz w sposob bezpieczny dla

zdrowia ludzi i srodowiska. Pojemniki posiadaja odpowiedm kolor i oznaczenm.

5 Obslugujacy PSZOK prowadzi rejestr umow z instalacjami odzysku i unieszkodliwiama

odpadow oraz ewidencje faktur poswiadczajacych przekazame odpadow do instalacji.




