REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) przyjmuje posegregowane odpady komunalne oraz inne odpady z
przeznaczeniem do ponownego użytku.
I. ZASADY OGÓLNE
1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Kasprowicza 57 czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od
1000- 1600 w soboty od godz. 8 00 - 12 00
2. Punktu Przyjmowania Odpadów Zielonych ul. B. Prusa czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 800- 1400 w soboty
od godz. 8 00 - 12 00
3. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik punktu.
4. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów.
5. Dostarczone przez mieszkańców odpady PSZOK przyjmuje nieodpłatnie.
6. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu oraz poleceń pracownika punktu.
II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
1. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.
2. Odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

ZASADY PRZYJMOWANIA ODPADÓW
PSZOK PRZYJMUJE:
Papier:
-papier piśmienny, gazety,
-czasopisma, gazetki reklamowe,
-ulotki, katalogi, zeszyty, książki,
-opakowania tekturowe,
-kartony, tekturę falistą,
-torby i worki papierowe.
Szkło:
-butelki ze szkła po napojach,
-słoiki ze szkła (bez nakrętek, zacisków a
uszczelek).

PSZOK NIE PRZYJMUJE:

Papieru
- samokopiującego, kalki,
-zatłuszczonego papieru po tłuszczach lub margarynach,
-papieru woskowanego,
-tapet, worków po wapnie, cemencie, gipsie,
-kartonów po mleku i napojach,
-pieluch jednorazowych i podpasek, ubrań.
Szkła:
- okiennego, szkła zbrojonego ,szkła żaroodpornego,
także gumowych -fajansu, porcelany, ceramiki, doniczek, kryształu, kieliszków,
-luster, kineskopów, szyb samochodowych,
-świetlówek, żarówek, termometrów.
Plastik i metal:
Plastiku i metalu:
-zgniecione i puste butelki po napojach i chemii gospodarczej,
-butelek i pojemników z zawartością,
-plastikowe i metalowe nakrętki,
-opakowań po lekach, wyrobach garmażeryjnych, olejach
-aluminiowe puszki po napojach, drobny metal,
spożywczych i silnikowych,
-wypłukane kartony po mleku i napojach,
-części samochodowych, mebli i ich części,
-torebki, folie, worki, reklamówki, folie spożywcze, koszyczki po
-jednorazowych naczyń, styropianu,
owocach
-sprzętu AGD i zabawek zasilanych elektrycznie.
Zużyte baterie i akumulatory
Przeterminowane leki
Meble i inne odpady wielkogabarytowe - opróżnione Mebli i odpadów wielkogabarytowych zanieczyszczonych innymi
z zawartości oraz niezawierajace innych odpadów.
odpadami
Zużyte opony - pochodzące wyłącznie z rowerów, motorowerów, Opon od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej
wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony. Opon wykorzystywanych do prowadzenia działalności

do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia
działalności gospodarczej. Jednorazowo można oddać maksymalnie 4
opony z jednej nieruchomości,
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Odpady budowlane - posegregowane wg rodzaju z remontów nie
wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę wykonanych
osobiście w ilości do 1 m3 rocznie przez mieszkańców.
0dpady biodegradowalne i zielone:
-resztki roślinne, chwasty, rośliny doniczkowe, zwiędnięte kwiaty;
-odpady kuchenne (obierki, zepsute owoce i warzywa, resztki
pożywienia),
-popiół drzewny, torf, skorupki jaj, włosy, sierść, liście, skoszoną
trawę,
-papier niezadrukowany, zmiotki, fusy, darń, korę drzew, trociny,
-drobne lub rozdrobnione gałęzie

gospodarczej.

Odpadów budowlanych - zmieszanych pochodzących z remontów
wymagających zgłoszenia oraz pozwolenia na budowę, a także od
firm.
odpadów biodegradowwalnych:
-mięsa, kości, roślin prażonych chorobami grzybowymi,
bakteryjnymi i wirusowymi,
-materiału niedostatecznie rozdrobnionego,
-materiałów skażonych metalami ciężkimi, pozyskiwanych np. z
okolic dróg o dużym nasileniu ruchu, odchodów

Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku:
 stwierdzenia przez pracownika PSZOK ,że odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,
 stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach,
 stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych.
Przyjmujący odpady pracownik PSZOK wystawi dostarczającemu potwierdzenie przyjęcia odpadu.
III. Postanowienia końcowe
1. Skargi i wnioski przyjmowane będą w referacie ds. leśnictwa i ochrony środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie.
2. Zebrane odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenia właściwego organu, na prowadzenie działalności w zakresie
odzysku lub unieszkodliwienia odpadów.
3. Nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Janikowie prowadzi Urząd Gminy i Miasta Janikowo.

