Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050.13.2016
Wójta Gminy Opatów
z dnia 22.04.2016 r.

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH W GMINIE OPATÓW
§1
Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych zwanego dalej PSZOK.
§2
1. PSZOK zlokalizowany jest na działce komunalnej nr 27 położonej w miejscowości Opatów,
obok oczyszczalni ścieków.
2. PSZOK jest czynny w każdy piątek w godzinach 800 do 1500 za wyjątkiem świąt
przypadających w tym dniu oraz w sobotę w godzinach od 9oo do 13oo wg harmonogramu
udostępnionego na stronie internetowej - www.opatow.gmina.pl, na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Opatowie oraz w formie okólników rozdanym mieszkańcom.
§3
1. W PSZOK zbierane są tylko i wyłącznie wskazane niżej rodzaje odpadów:
1) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
3) odpady budowlane i rozbiórkowe,
4) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje),
5) zużyte opony,
6) odpady kuchenne ulegające biodegradacji oraz odpady ogrodowe i zielone,
7) zużyte baterie i akumulatory,
8) zużyte żarówki i świetlówki,
9) przeterminowane leki,
10) zużytą odzież, tekstylia,
11) popiół z palenisk domowych,
12) tworzywa sztuczne,
13) metale, opakowania z metali,
14) papier i tekturę i opakowania z papieru i tektury
15) szkło, oraz opakowania ze szkła

2. Odpady wymienione w ust. 1 pkt. 9 i 10 zbierane są w dodatkowym punkcie znajdującym się
w Urzędzie Gminy w Opatowie.
3. PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:
1) zmieszane odpady komunalne,
2) szyby samochodowe,
3) części samochodowe,
4) odpady zawierające azbest,
5) odpady niebezpieczne bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet).
§4
1. PSZOK przyjmuje odpady komunalne selektywnie zebrane i dostarczone wyłącznie przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Opatów. Właściciel nieruchomości
dostarczający odpady do PSZOK zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości wraz
z dokumentem potwierdzającym uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na rzecz Gminy Opatów za bieżący okres rozliczeniowy.
2. Odpady do PSZOK-u przyjmowane są po wcześniejszym zgłoszeniu w Urzędzie Gminy
w Opatowie lub pod numerem telefonu 34 319 60 93 wew.41, kom. 502 083 751.
3. W PSZOK prowadzony jest rejestr osób dostarczających odpady.
4. Każdorazowe dostarczanie odpadu przez wytwórcę do PSZOK będzie potwierdzone kartą
przyjęcia odpadów, stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu.
5. Przyjmowanie odpadów do PSZOK ma charakter nieodpłatny.
6. Odpady dostarczone do PSZOK nie mogą być zmieszane lub zanieczyszczone innymi
odpadami.
7. Odpady wymagające opakowania przyjmowane będą wyłącznie w szczelnych i nie cieknących
pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu.
8. Ilość i rodzaj dostarczanych odpadów wymienionych w §3 ust. 1 nie może wskazywać, że
pochodzą one z działalności gospodarczej albo z likwidacji takiej działalności.
9. Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeśli ich przyjęcie byłoby sprzeczne
z przepisami prawa albo mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
10. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów może być okresowo wstrzymane.
11. Osoby fizyczne dostarczające do PSZOK odpady, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 4 ustawy
o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) wyrażają zgodę na
przetwarzanie ich danych osobowych podawanych podczas dostarczania odpadów. Dane będą
przetwarzane wyłącznie dla realizacji celów systemu zbiórki odpadów od mieszkańców oraz
mogą być udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu potwierdzenia miejsca
zamieszkania osób przywożących odpady do PSZOK. Odmowa podania danych jest

równoznaczna z brakiem możliwości przyjęcia odpadów do PSZOK. Każda osoba ma prawo
dostępu do swoich danych.
§5
Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do :
a) przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów
oraz sposobu poruszania się po PSZOK,
b) zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia,
c) na terenie PSZOK dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby
pełnoletniej.
§6
Osoba obsługująca PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazuje
osobie dostarczającej odpady miejsce, w którym odpad należy umieścić.
§7
Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierana Opadów Komunalnych jest dostępny na
stronie internetowej Gminy : www.opatow.gmina.pl

Załącznik nr 1
do Regulaminu Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych

KARTA PRZEKAZANIA ODPADU
Nr karty:

Data:

Posiadacz odpadów, który przekazuje odpad

Posiadacz odpadów, który przyjmuje odpad
GMINA OPATÓW
UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 27
42-152 OPATÓW

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Uwagi

Potwierdzam przekazanie odpadu

Potwierdzam przyjęcie odpadu

(podpis)

(podpis)

