
REGULAMIN
KORZYSTANLA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO 7BIERANIA

oDPADow KOMI]NALNYCH (PSZOK)
ZLOKALIZOWANEGO W ZNII\IIEO UL. JASNA 2A

(WJAZD oD UL. sKŁADowEł

Punkt Selektywnego Zbterunia Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce,
w którym mieszkńcy Gminy Żnlnw ramach opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi mogą dostarczać wYwarzane ptzez siebie,
selektywnie zebrane odpady komunalnć

r. Zasady ogólne

1. PSZOKjest crynny:

PONIEDZIAŁEK w godzinach od 09:00 do 17:00

WTOREK w godzinach od 09:00 do 17:00

śnouł NIECzyNNy

CZWARTEK w godzinach od 09:00 do 17:00

PIĄTEK w godzinach od 09:00 do 17:00

SOBOTA w godzinach od 10:00 do 14:00

2. PSZOK przyjmuje bezpłatnie odpady tylko od mieszkńcow gminy Znin.

3. Odpady dostarczane do PSZOK mtJsząbyć posegregowane.

4. Odpady zmieszane i zarieczyszczone innymi odpadami nie będą
przyjmowane.

II. fJstalenia szczegółowe

1. ]t{a PSZOK-u prowadzony jest rejestr osób dostarczających odpady.

2. Prryjęcia odpadów dokonuje upowazniony pracownik PSZOK, po
wcze śniej szym wyp ełnieniu przez do starc zające go odpady o świad czenia.

2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów,
ich zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, czystości,
składu, zabezpieczęnia, itp., pracownik w celu weryfikacji możę nvrócić się
z prośbą o okazanie zawartości opakowania (np. worka) przed jego
opróznieniem.

3. Osoba dostarczająca odpady do
wskazanych przez pracownika
pomieszczeniach.

PSZOK zobowivana jest umieścić je we
obsługującego pojemnikach, kontenerach,



|,|t 4. Osoby korzystające zPSZOK zobowiązane są do przestrzegartia niniejszego
regulaminu oraz poleceń pracownika PSZOK.

5. Do PSZOK przvimowane sa następujące odpady:

1 tworzy.rva sżuczrre i metale )

2 papier i tektura

3 odpady opakowaniowe ze szl<ła

4 kompletny , ztlSy sprzęt elektry azny i elektronlcmly )

5 meble i inne odpady wielkogabarytowe (panele, drrvvi, ramy okienne bęz

6 #l];"*e w gospodarstwie domowym chemikalia, q ru.Uy, kleje,
aerozole, rozpuszczalniki, środki do konserwacji drewna w oryginalnych
opakowaniach, atakże puste opakowania po Ęch substancjach,

7 przenośne akumulatory,
8 ruĄĄe opony (pojedyncze sztuki) - osobowe
9 odpady zielone, tj. liście, skoszonatrawa, drobne gńęzie,
10 odpady budowlane i rczbiórkowe z remontów prowadzonych vrryłącznie

we własnym zakresie, w ilości nieprzelłaczającej 3 Mg na roW
gospodarstwo domowe.

6. Do PSZOK nie sa przvimowane następujące rodząe odpadów:

odpady zawierające ańest,
szyby i inne części samochodowe,
szkło zbrojone i hańowane,
materiĄ izo|acyjne, tj. wełna mineralna, papa, styropian (zwyjątkiem
styropianu zab ezpieczającego artykuĘ go spodarstwa domowego, RTV,
itp.) - jest mozliwośó zostawienia odpadów zadodatkową odpłatnością,
zmieszane odpady komunalne,
zmieszane odp ady budowlane i rozbiorkowe - jest mozliwość zostawienia
odpadow za dodatkową odpłatnością

g) systemy korzeniowe drzew, krzewów nieoczyszczonych z gleby,
h) odpady w opakowaniach cieknących (.rp. oleje, farby)

7. Osoba dostarczająca odpady zobowiązanajest do natychmiastowego zńrania
odpadów w przypadku stwierdzenia przezpracownika PSZOK, ze:

l prąrwiezione odpady nie majdują się na wykazie odpadów aktualnie
przyjmowanych,

l dostarczone odpady są zmieszarlę i zarlieczyszczone innymi odpadami, w
sposób uniemożliwiąący kwalifikacje odpadów zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska zdnia 9 grudnia2014 w sprawie
katalogu odpadów;

l nie ma mozliwości identyfikacji odpadów niebezpiecmych.

a)

b)
c)
d)

e)
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