Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych
ul. Mickiewicza 38, 59-630 Mirsk
§1
Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwane dalej „PSZOK”.
§2
1. PSZOK czynny jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od
8,00 do 17.00 w poniedziałek, od 8.00 do 15,00 od wtorku do piątku.
2.W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów może być okresowo
wstrzymane.
§3
1. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie tylko wyselekcjonowane odpady komunalne
wytworzone i dostarczone przez mieszkańców Miasta i Gminy Mirsk w ilościach
zwyczajowo przyjętych.
2.W PSZOK zbierane są tylko i wyłącznie wskazane poniżej rodzaje odpadów
sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112,
poz. 1206) i oznaczone odpowiednio kodami:
1) 20 01 36 – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
2)20 03 07 – odpady wielogabarytowe
3)15 01 01 – opakowania z papieru i tektury (kartony, pudełka papierowe, itp.);
4)15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych;
5)16 01 03 – zużyte opony
6)15 01 04 – opakowania z metali (puszki);
7)15 01 05 – opakowania wielomateriałowe (kartony po napojach, itp.);
8)15 01 07 – opakowania ze szkła;
9)17 01 02 – gruz ceglany;
10)17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
11)20 01 02 – szkło
12)20 01 40 – metale
13)20 01 39 – tworzywa sztuczne
14)20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
15)20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji
16)20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
17.20 01 33 – baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01,16 06 02,16 06 03 oraz
niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
18)20 01 10 – odzież

19)20 01 11 – tekstylia
20)20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31
21)20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
22.20 01 28 – farby , tusze,farby drukarskie,kleje,lepiszcze i żywice inne niż
wymienione w 20 01 37
3.PSZOK przyjmuje odpady wyselekcjonowane spełniające następujące kryteria:
-Sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być w całości,kompletny
-Opakowania wielomateriałowe powinny być umyte bez nakrętek,zgniecione
-papier i tektura nie może być zanieczyszczona
-tworzywa sztuczne powinne być zgniecione,czyste bez nakrętek
-baterie i akumulatory przyjmowane będą tylko w całości,kompletne
-odzież i tekstylia ma być czysta i poskładana w workach foliowych
-środki ochrony roślin przyjmowane będą tylko w oryginalnych zamkniętych
pojemnikach ,opakowania po nich mają być również zamknięte.
-farby i tusze powinne być zamknięte w szczelnych pojemnikach z dokładną
informacją o ich zawartości.
-leki muszą być zapakowane w orginalnych pudełeczkach
-szkło powinno być pozbawione resztek jedzenia, napojów,bez nakrętek
,korków itp.,niepotłuczone
§4
1.Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i nie
cieknących pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu.
2.Odpady ulegające biodegradacji, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 14 i 15
przyjmowane są w workach foliowych o pojemności od 60 do 120 l
§5
Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady dostarczone w sposób
umożliwiający ich selektywne odebranie zgodnie z kategoriami odpadów
wymienionymi w § 3 ust. 2.
§6
Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny z
Regulaminem, w szczególności z § 3 - § 5.
§7
Każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK dokumentowane jest w zeszycie
odpadów.

§8
Na terenie PSZOK dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką
osoby pełnoletniej.
§9
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)zachowania kierunku przemieszczania się zgodnie z poleceniami dozoru.
4)stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.

