Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych zwany dalej „PSZOK”.
1. PSZOK na terenie Gminy Parchowo zlokalizowany jest na działce nr 166/3 położonej w
miejscowości Parchowie.
2. PSZOK czynny jest w następujących dniach: w poniedziałki w godzinach 800-1200 oraz w
soboty w godzinach 1300-1600.
3. PSZOK przyjmuje odpady komunalne wytworzone i dostarczone z nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy i z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz z
nieruchomości mieszanych na terenie Gminy Parchowo.
4. W PSZOK odbierane są tylko i wyłącznie wskazane poniżej rodzaje odpadów komunalnych
dostarczone własnym środkiem transportu:
- papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury,
- tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych,
- metale oraz opakowania z metali,
- opakowania wielomateriałowe,
- zmieszane odpady opakowaniowe,
- szkło oraz opakowania ze szkła,
- odpady ulegające biodegradacji, w workach foliowych o pojemności od 60 do 120 l.
- przeterminowane leki,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- odpady budowlane i rozbiórkowe lub gruz ceglany w ilości nie większej niż 1m3/rok
gospodarstwa domowego,
- zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony w ilości
nie przekraczającej 4 sztuki/rok z gospodarstwa domowego,
- popiół,
- tekstylia i odzież
5. Ww. odpady przyjmowane są nieodpłatnie (w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami) z
wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości powyżej 1 m3 od gospodarstwa
domowego w skali roku.
6. Cena za zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości powyżej 1 m3
(stanowiącego równowartość 1,7 Mg), wynosi 442,48 zł brutto.
7. PSZOK nie odbiera odpadów:
- zawierających azbest
- szyb samochodowych
- szkła zbrojnego i hartowanego
- części samochodowych (tj. zderzaki, reflektory itp.)
- odpadów nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej weryfikacji (np. bez etykiet)
- odpadów w opakowaniach cieknących

- wszystkich odpadów wskazujących, że pochodzą spoza gospodarstwa domowego
- odpadów w ilościach wskazujących na to, że pochodzą z działalności gospodarczej-wszelkie
odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzynkach itp.)
- zmieszanych odpadów komunalnych.

8. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK, po sprawdzeniu zawartości
dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych odpadów, ich składu
czystości. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.
9. Pracownik PSZOK przyjmuje odpady tylko po okazaniu ostatniego dowodu wniesienia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z dokumentem tożsamości. Każdorazowe
przyjęcie odpadów do PSZOK zostanie potwierdzone w ewidencji przyjęcia odpadów.
10. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego
regulaminu i do wykonywania poleceń pracownika punktu w zakresie przekazania
odpadów. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:
• przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów
oraz sposobu poruszania się po PSZOK;
• zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nie używania źródeł otwartego
ognia.
Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych niezgodnie z Regulaminem.

11. Na terenie PSZOK dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby
pełnoletniej.
12. Wszelkich informacji o pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów udziela na miejscu
pracownik PSZOK lub pracownik Urzędu Gminy Parchowo pod numerem telefonu 59 821 48
00.
13. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.
U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) osoby korzystające z PSZOK wyrażają zgodę na
przetwarzanie danych osobowych.

Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest dostępny na
stronie internetowej: www.parchowo.pl
Regulamin obowiązuje
od 14.05.2014 roku

