Załącznik nr 1 do Zarządzenia
nr 0050.61.2019 z dnia 7 maja 2019 r.
Wójta Gminy Długosiodło

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
na terenie Gminy Długosiodło

§ 1.
INFORMACJE OGÓLNE
1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Długosiodło – zwanego dalej
PSZOK.
2. Korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu.
3. Prowadzeniem PSZOK zajmuje się Gmina Długosiodło, ul. T. Kościuszki 2, 07-210
Długosiodło.
4. PSZOK zlokalizowany jest w miejscowości Długosiodło, ul. Polna 21.
5. PSZOK czynny będzie z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy, od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 i w soboty w godzinach od 11:00 do 19:00.
6. W okresie od 1 maja do 30 września PSZOK czynny będzie w niedzielę w godzinach
od 17:00 do 20:00.

§ 2.
RODZAJE PRZYJMOWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH
1. PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1) papier i tekturę,
2) szkło bezbarwne i kolorowe,
3) tworzywa sztuczne,
4) opakowania wielomateriałowe,
5) zmieszane odpady opakowaniowe,
6) metale,
7) odzież,
8) tekstylia,
9) odpady ulegające biodegradacji,
10) odpady zielone (trawa, gałęzie, liście),
11) popiół,
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
13) zużyte opony,
14) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
15) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
16) zużyte baterie i akumulatory,

17) chemikalia oraz zanieczyszczone opakowania (m.in. resztki farb, lakierów,
rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, nawozy, oleje, pojemniki po tłuszczach,
benzynie, środkach chemicznych),
18) przeterminowane leki.

§ 3.
ZASADY PRZYJMOWANIA ODPADÓW
1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK, po wcześniejszym
sprawdzeniu ilości odpadów, ich pochodzenia, składu, zabezpieczenia itp.
2. Warunkiem bezpłatnego przyjęcia do PSZOK wskazanych w pkt. 1 jest spełnienie
następujących warunków łącznie:
a) odpady muszą pochodzić z gospodarstw domowych oraz nieruchomości, na
których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, dla których złożona
została deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
b) ilość i rodzaj dostarczonych do PSZOK odpadów nie może wskazywać, iż
pochodzą one z działalności rolniczej i gospodarczej lub likwidacji takiej
działalności;
c) odpady dostarczone do PSZOK muszą być zebrane w sposób selektywny,
z podziałem na rodzaje odpadów wymienione w pkt. 1.
3. Mieszkaniec gminy lub osoba posiadająca domek letniskowy lub inną nieruchomość
wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zobowiązana jest do okazania
dowodu osobistego oraz kserokopii złożonej deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub potwierdzenia wnoszenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem i na własny koszt.
Odpady dostarczone mogą być jedynie samochodami osobowymi, samochodami
osobowymi z przyczepką lub samochodami dostawczymi o dopuszczalnej masie
całkowitej do 3,5 t.
5. Osoby dostarczające odpady do PSZOK zobligowane są do samodzielnego rozładunku
odpadów w sposób selektywny w miejscu wskazanym przez obsługę PSZOK.
6. Odpady budowlano-remontowe oraz rozbiórkowe można dostarczać do PSZOK
w ilości nie większej niż 240 l w ciągu jednego miesiąca.
7. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego muszą być
przekazywane kompletne (w całości).
8. PSZOK nie przyjmuje:
a) azbestu,
b) części samochodowych (tj. zderzaki, reflektory, szyby itp.),
c) odpadów niebezpiecznych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak
etykiet),
d) odpadów w opakowaniach cieknących,
e) odpadów wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej lub
rolniczej,
f) wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne, niż z gospodarstw
domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, sole chemiczne,
odczynniki chemiczne w dużych ilościach),

g) zmieszanych odpadów komunalnych.
9. Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeżeli jego przyjęcie byłoby
sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu i życiu ludzi.
10. W PSZOK prowadzony jest rejestr osób dostarczających odpady, który jest
weryfikowany z bazą Urzędu Gminy w Długosiodle.

§ 4.
ZASADY BHP, PPOŻ I OCHRONY ŚRODOWISKA
1. Należy stosować się do znaków oraz zaleceń wydawanych przez obsługę PSZOK.
2. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:
- przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia
odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK,
- zachowania wymogów przepisów bhp i ppoż. oraz ochrony środowiska,
- stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.
3. Na terenie PSZOK zabrania się:
- przebywania osób niepełnoletnich bez opieki dorosłych,
- przebywania zwierząt poza pojazdem,
- wchodzenia do kontenerów, w których deponowane są odpady,
- używania otwartego ognia oraz palenia tytoniu,
- pozostawiania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
§ 5.
1. Wszelkich informacji o pracy PSZOK udziela na miejscu pracownik PSZOK lub
pracownik Urzędu Gminy Długosiodło pod nr tel. (29) 64 23 654.
2. Regulamin korzystania z PSZOK jest dostępny w PSZOK, Urzędzie Gminy
Długosiodło oraz na stronie BIP Gminy Długosiodło.

