Regulamin

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Kozienicach przy ul. Chartowej.
Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych wytworzonych
w gospodarstwach domowych mieszkańców Gminy Kozienice przez Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych zwany dalej PSZOK.
I Zasady ogólne
1. PSZOK prowadzony jest przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o..
2. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
3. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK, ich czystości, składu i zabezpieczenia, itp.
4. Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, przyjmowane są
nieodpłatnie po okazaniu dokumentu, potwierdzającego miejsce zamieszkania/ zameldowania na terenie Gminy Kozienice.
5. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu
i poleceń pracownika punktu w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów
oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK.
II Ustalenia szczegółowe
1. PSZOK jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7°° do
18°° oraz w soboty w godzinach od 8°° do 16°°.
2. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane , nie mogą być zmieszane
i zanieczyszczone innymi odpadami komunalnymi.
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przywożony do PSZOK musi być kompletny.
4. W PSZOK zbierane są tylko rodzaje odpadów sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1206) i oznaczone odpowiednio kodami:
15 01 05- Opakowania wielomateriałowe (kartony po napojach, mleku itp.);
20 01 40- Metale;

20 01 10- Odzież;
20 01 11- Tekstylia;
20 03 07- Odpady wielkogabarytowe (np. meble);
20 01 23*- Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne wg wykazu:
200123*- Chłodziarki
200123*- Zamrażarki
200136 -

Pralki

200136 -

Suszarki do ubrań

200136 -

Urządzenia kuchenne, w tym kuchenki gazowe i elektryczne

200136 -

Piece elektryczne

200136 -

Zmywarki

200136 -

Wentylatory elektryczne

200136 -

Mikrofalówki

200123*- Urządzenia klimatyzacyjne
200123*- Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do chłodzenia, konserwowania i przechowywania żywności
200136 -

Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do ogrzewania pomieszczeń, łóżek, mebli wypoczynkowych

200136 -

Odkurzacze

200136 -

Pozostałe urządzenia czyszczące

200136 -

Żelazka i pozostałe urządzenia do prasowania, maglowania i pozostałe
urządzenia służące do pielęgnacji ubrań

200136 -

Tostery

200136 -

Frytownice

200136 -

Rozdrabniacze, młynki do kawy oraz urządzenia do otwierania i zamykania pojemników i opakowań

200136 -

Urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania
zębów, golenia, masażu oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała

200136 -

Wagi

200136 -

Pozostałe małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

200135*- Komputery osobiste stacjonarne, w tym procesor, mysz, monitor
i klawiatura
200136 -

Drukarki

200136 -

Sprzęt kopiujący

200136 -

Elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania

200136 -

Kalkulatory kieszonkowe i biurowe

200136 -

Pozostały sprzęt do zbierania, przechowywania, przetwarzania, prezentowania lub przekazywania informacji drogą elektroniczną

200136 -

Faksy

200136 -

Teleksy

200136 -

Telefony

200136 -

Automaty telefoniczne

200136 -

Telefony bezprzewodowe

200136 -

Telefony komórkowe

200136 -

Systemy zgłoszeniowe/ sekretarki automatyczne

200136 -

Pozostałe produkty lub sprzęt służący do transmisji głosu, obrazu
lub innych informacji za pomocą technologii telekomunikacyjnej

200136 -

Odbiorniki radiowe

200136 -

Odbiorniki telewizyjne

200136 -

Kamery wideo

200136 -

Sprzęt video

200136 -

Sprzęt hi- fi

200136 -

Wzmacniacze dźwięku

200136 -

Instrumenty muzyczne

200136 -

Pozostałe produkty lub sprzęt do celów nagrywania lub odtwarzania
dźwięku lub obrazów, w tym sygnałów lub innych technologii, dystrybucji dźwięku i obrazu za pomocą technologii telekomunikacyjnych

200121*- Liniowe lampy fluoroscencyjne
200121*- Kompaktowe lampy fluoroscencyjne
200136 -

Wiertarki

200136 -

Piły

200136 -

Maszyny do szycia

200136 -

Narzędzia do spawania, lutowania lub podobnych zastosowań

200136 -

Narzędzia do koszenia trawy lub innych prac ogrodniczych

200136 -

Pozostałe narzędzia elektryczne i elektroniczne

20 01 33*- Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi
w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie;
20 01 34- Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33;
15 01 10- Chemikalia;
20 01 31*- Leki cytotoksyczne i cytostatyczne;
20 01 32- Leki inne niż wymienione w 20 01 31;
17 01 01- Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki i remontu;
17 01 07- Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06;
16 01 03- Zużyte opony;
5. Prace związane z rozładunkiem odpadów komunalnych dostarczanych do PSZOK
wykonuje ich dostawca.
6. Dostarczający odpady, zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów
w przypadku:
stwierdzenia przez pracownika PSZOK, iż odpady dostarczone nie znajdują się
na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych, stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach, stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych.
7. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
a) odpady zawierające azbest;
b) części samochodowe;
c) zmieszane odpady komunalne;
d) odpady budowlane takie jak styropian, wełna mineralna, papa;
e) inne odpady, których unieszkodliwianie (utylizację) określają odrębne przepisy (np.
ustawa o ochronie roślin, ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie środków niebezpiecznych).
8. Do punktu PSZOK za odpłatnością mogą być przyjęte wg cennika:
a) odpady zaliczane do odpadów ulegających biodegradacji, odpady zielone z pielęgnacji terenów zielonych i targowisk, nie objęte systemem organizowanym przez
gminę;
b) odpady budowlane pochodzące z budowy, remontów i rozbiórki obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej wytwarzane przez firmy remontowo- budowlane

świadczące usługi na terenie Gminy Kozienice na których ciąży obowiązek ich zebrania i przekazania do zagospodarowania.
9. Prowadzący PSZOK prowadzi ewidencję odpadów zgodnie z wymogami ustawy o odpadach oraz jej przepisów wykonawczych.
III Postanowienia końcowe
1. Wszelkich informacji o pracy Punktu udziela pracownik PSZOK na miejscu lub pod
numerem telefonu 0 48 382 01 82.
2. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest
dostępny na stronie internetowej Spółki: www.kgkkozienice.pl
3. 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) przestrzegania Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Kozienice;
c) zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia;
d) zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń;
e) stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.

