REGULAMIN PSZOK
prowadzonego na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wysiece
przez Zakład Gospodarki Odpadami w Bartoszycach
1. Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej „PSZOK”.
2. PSZOK czynny jest (z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy):
- od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00;
- w soboty w godzinach od 9:00 do 15:00.
W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów może być okresowo wstrzymane (sytuacje
awaryjne wymagające interwencji odpowiednich służb).
3. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie posegregowane odpady dostarczone od osób fizycznych z gminy:
Miejska Bartoszyce oraz Wiejska Bartoszyce.
4. Do PSZOK mieszkańcy mogą oddawać następujące odpady:





















papier i tektura, opakowania z papieru i tektury;
tworzyw sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych;
metale, opakowania z metali;
szkło, opakowania ze szkła;
opakowania wielomateriałowe np. kartony po soku, mleku;
przeterminowane leki;
odpady zawierające rtęć np. termometry;
opakowania zawierające resztki substancji niebezpiecznych (np. chemikalia, rozpuszczalniki),
środki ochrony roślin;
zużyte opony (wyłącznie z samochodów osobowych);
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne np. lodówki, zamrażarki, klimatyzatory,
monitory komputerowe, telewizory, sprzęt komputerowy, sprzęt domowy, elektronarzędzia
(urządzenia, których działanie wymaga prądu i baterii);
baterie i akumulatory;
magnetyczne i optyczne nośniki informacji np. płyty CD/DVD, dyskietki, dyski twarde;
wszelkiego rodzaju żarówki i świetlówki, lampy itp.;
zużyte cartdige i tonery;
odpady wielkogabarytowe: meble, dywany, materace, wykładziny, rowery, wózki dziecięce,
zabawki dużych rozmiarów itp.;
odpady zielone;
odpady budowlane i rozbiórkowe: odpady betonu i gruzu betonowego, gruz ceglany, odpady
ceramiczne i elementy wyposażenia mieszkań, stolarka okienna i drzwiowa, panele ścienne,
regipsy itp.;
popiół.

5. Do PSZOK mieszkańcy nie mogą oddawać następujących odpadów:
a) zmieszane odpady komunalne;
b) materiały zawierające azbest;
c) papa odpadowa;
d) wełna mineralna;
e) szyby i części samochodowe;
f) styropian budowlany;
g) opon z pojazdów ciężarowych, rolniczych oraz sprzętu budowlanego;
h) innych odpadów niewymienionych w powyższym zestawieniu.
6. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne
odebranie.
7. Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i nieuszkodzonych
pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu.
8. Odpady zielone przyjmowane są w workach foliowych o pojemności do 120 l.
9. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być zdekompletowany.
10. Odpady wielkogabarytowe muszą być opróżnione z zawartości (nie mogą zawierać innych
odpadów).
11. Odpady można przekazać do PSZOK w każdej ilości, z wyłączeniem zużytych opon (8 sztuk rocznie
na osobę) oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych (do 3000 kg rocznie na osobę).
12. Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny z regulaminem,
w szczególności jeśli powyższe odpady są dostarczane w ilości wskazującej, że pochodzą one
z działalności gospodarczej oraz z działalności rolniczej.
13. Każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK rejestrowane jest w rejestrze przyjęcia odpadów.
14. Na terenie PSZOK dzieci poniżej 15 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby
pełnoletniej.
15. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:
- okazania dokumentu stwierdzającego zameldowanie w gminie, która podlega usłudze świadczenia
PSZOK;
- przestrzeganie zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz
sposobu poruszania się po PSZOK;
- zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia;
- zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń;
- stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.

16. Procedura przyjęcia odpadów PSZOK:
- pojazd przywożący odpady wjeżdża na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wysiece
bramą wjazdową i zatrzymuje się na parkingu przy budynku socjalno-biurowym;
- przywożący odpady do PSZOK przekazuje obsłudze wymagane dokumenty zgodnie z regulaminem
PSZOK obowiązującymi na terenie ZZO Wysieka;
- po przeprowadzeniu kontroli i odnotowaniu danych ewidencyjnych przyjmujący odpady kieruje
pojazd do odpowiedniej części PSZOK. Odpady zielone i odpady budowlane odpowiednio do
kontenerów KP7, odpady selektywnie zebrane do odpowiednich pojemników (rozładunek należy do
przywożącego odpady). Odpady niebezpieczne będą obierane przez pracownika obsługującego
PSZOK i umieszczane w przystosowanym do tego celu pomieszczeniu magazynowym;
- po rozładowaniu pojazd opuszcza teren PSZOK.
17. Prowadzący PSZOK prowadzi ewidencję odpadów zgodnie z wymogami ustawy z 14 grudnia 2012
o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1923).

