REGULAMIN
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
dla mieszkańców miasta Gliwice

1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego dalej PSZOK zlokalizowanego na terenie
miasta Gliwice przy ul. Rybnickiej.
2. Korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu.
3. Cały teren PSZOK jest objęty całodobowym monitoringiem wizyjnym.
4. PSZOK jest czynny:



od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 17.00,
w soboty w godz. 7.00 - 13.00.
W święta i dni wolne od pracy PSZOK jest nieczynny.

W szczególnych przypadkach odbiór odpadów może być czasowo wstrzymany, a
informacja o tym będzie zamieszczona na stronie internetowej prowadzącego
PSZOK: www.skladowiskogliwice.pl
5. Osoby dostarczające odpady do PSZOK zobowiązane są do:
 podporządkowania się zaleceniom pracowników obsługi w szczególności w zakresie
miejsca oraz sposobu zdeponowania dostarczonych odpadów i sposobu poruszania
na terenie PSZOK,
 zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń oraz wskazań
pracownika PSZOK,
 samodzielnego umieszczania dostarczonych odpadów do oznaczonego
pojemnika/kontenera lub złożenia w miejscu wskazanym przez pracownika
PSZOK,
 w przypadku dostarczania odpadów zielonych w workach –do opróżnienia
zawartości worka do kontenera na odpady zielone, a następnie wyrzucenia worka
do kontenera na tworzywa sztuczne,
 utrzymania czystości i porządku po rozładunku odpadów, w tym zamiatania
oraz umieszczania w kontenerach wszystkich dostarczanych odpadów
 zachowania wymogów przepisów BHP i PPOŻ;
6.

Na terenie PSZOK zabrania się:
 przebywania w celu innym niż dostarczenie odpadów, czy uzyskania informacji o
odpadach, jakie można dostarczyć na PSZOK,
 poruszania się osób postronnych niezwiązanych z wyładunkiem odpadów,
 przebywania dzieci i zwierząt poza pojazdem,
 palenia tytoniu i używania otwartego ognia,
 pozostawiania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

7.

Zarządzający PSZOK nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:
 niewłaściwym rozładunkiem odpadów, w tym rozładunkiem odpadów
niewłaściwie zabezpieczonych;
 zabrudzeniem lub zniszczeniem odzieży w trakcie rozładunku odpadów;
 uszkodzeniem pojazdu dostawcy odpadów przez pojazd lub postępowanie innego
dostawcy.

8.

Odpady gromadzone są selektywnie, w specjalne do tego celu przeznaczonych
kontenerach i pojemnikach bądź w wyznaczonych miejscach, w sposób bezpieczny
dla zdrowia, ludzi i środowiska. W przypadku odpadów niebezpiecznych opakowania
w których są dostarczane muszą być szczelne i nieuszkodzone.

9.

Do PSZOK posegregowane odpady może dostarczyć właściciel nieruchomości
zamieszkałej, który złożył w Urzędzie Miejskim w Gliwicach deklarację o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10. Posegregowane odpady komunalne przekazywane do PSZOK muszą pochodzić z
gospodarstw domowych i nie mogą budzić wątpliwości co do ich pochodzenia.
Odpady nie mogą pochodzić z działalności gospodarczej.
11. Właściciel nieruchomości dostarczający odpady komunalne winien przedłożyć
dokumenty
pozwalające
w
sposób
jednoznaczny
stwierdzić
uprawnienia
do przekazywania odpadów na PSZOK, a mianowicie:


oświadczenie właściciela nieruchomości dostarczającego odpady komunalne
wskazujące adres nieruchomości, na którym zostały wytworzone odpady –
załącznik nr 1 do regulaminu.

W przypadku braku możliwości samodzielnego dostarczania odpadów dozwolone jest
udzielenie upoważnienia do oddania odpadów w PSZOK - załącznik nr 3 do
regulaminu.
Upoważnienie można udzielać np. członkom rodziny, sąsiadom, opiekunom.
12. Właściciel nieruchomości dowozi do PSZOK posegregowane odpady komunalne
pojazdem, gdzie masa pojazdu wraz z masą odpadów nie mogą przekroczyć łącznie
3,5 Mg. Właściciel nieruchomości dowozi odpady na własny koszt i jest zobowiązany
do ich rozładunku.
W przypadku budzącym wątpliwości co do masy pojazdu wraz z odpadem,pracownik
PSZOK ma prawo dokonać ważenia celem weryfikacji.
13. Przyjęcia odpadów komunalnych dokonuje pracownik PSZOK.
14. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów komunalnych w przypadku,
gdy:
 osoba dostarczająca odpady nie przedłoży wymaganego dokumentu lub odmówi
jego wypełnienia;
 przywieziona ilość lub rodzaj odpadów wskazuje na ich pochodzenie spoza
gospodarstwa domowego. Na tę okoliczność sporządzony zostanie protokół
odmowy przyjęcia – załącznik nr 2 do regulaminu, wraz ewentualną dokumentacją
fotograficzną;
 naruszone zostaną postanowienia niniejszego regulaminu lub zagrażałoby to
zdrowiu i życiu ludzi.
15. Wykaz odpadów przyjmowanych do PSZOK:
ODPADY ZIELONE
(np. trawa, liście, gałęzie, korzenie)

OPONY do 20”(4szt/rok)
BUDOWLANO-ROZBIÓRKOWE
(z drobnych prac remontowych budynków mieszkalnych)
W przypadku styropianu w kawałkach – należy zabezpieczyć
przed zanieczyszczaniem środowiska

GRUZ (czysty betonowy i ceglany)

WIELKOGABARYTY
(np. szafy, krzesła, tapczany, okna, drzwi, materace, dywany)

WIELKOGABARYTY- metal
(np. grzejniki, rowery, wanny)

CHEMIKALIA gr. I
(np. kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne)

CHEMIKALIA gr. II
(np. rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, lampy
fluorescencyjne, odpady zawierające rtęć, oleje i tłuszcze, farby,
tusze, kleje, lepiszcze i żywice, detergenty, opakowania
zawierające substancje niebezpieczne, filtry olejowe, tkaniny do
wycierania typu szmaty i ścierki oraz
opakowania po dezodorantach, lakierach i innych
aerozolach

ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
ODZIEŻ I TEKSTYLIA
IGŁY I STRZYKAWKI
(pochodzące z gospodarstwa domowego)

PAPIER
(np. karton, tektura, gazety, papier do pisania, papierowe torby)

TWORZYWA SZTUCZNE
(np. nakrętki, opakowania po napojach typu PET, kosmetykach,
chemii gospodarczej, plastikowe worki, torebki, reklamówki,
opakowania wielomateriałowe np. kartony po mleku i sokach)

SZKŁO
(np. szklane butelki, słoiki po żywności i napojach)

METAL
(np. kapsle, pokrywki słoików, folia aluminiowa, opakowania
metalowe i aluminiowe w postaci puszek czy pudełek)

PRZETERMINOWANE LEKI

16. Wykaz odpadów nieprzyjmowanych do PSZOK:







17.

odpady zawierające azbest,
części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii),
opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,
odpady w nieszczelnych, cieknących opakowaniach,
butle gazowe,
gaśnice,
ziemia.

Za odpady nieujęte w Regulaminie lub niespełniające opisanych powyżej warunków
pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem w Przedsiębiorstwie
Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o..

18.

Na terenie PSZOK funkcjonuje dodatkowy punkt „Drugie życie” stworzony z myślą o
mieszkańcach Gliwic, umożliwiający dalsze wykorzystywanie rzeczy i przedmiotów
używanych. Zasady funkcjonowania tego punktu określa odrębny regulamin.

