2REGULAMIN FUNKCJONOWANIA
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
ZLOKALIZOWANEGO
W ORNECIE PRZY UL. DWORCOWEJ 27
§1
Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy ul. Dworcowej 27 w Ornecie prowadzonego przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieczystościami Sp. z o.o.
§2
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest:
 od 7:00 do 15:00 we wtorki oraz czwartki;
 od 8:00 do 10:00 w soboty;
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
§3
Zasady przyjmowania odpadów w Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:
1) do PSZOK mogą być dostarczane odpady gromadzone w sposób selektywny pochodzące z
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Orneta;
2) przed umieszczeniem odpadów w pojemnikach na terenie PSZOK dostarczający
zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu obsłudze punktu. W przypadku dostarczenia
przedmiotów przeznaczonych do ponownego użycia o fakcie tym również musi być
poinformowana obsługa punktu;
3) Obsługa PSZOK prowadzi ewidencję dostarczanych odpadów z uwzględnieniem:
a) danych dostarczającego odpady,
b) miejsca pochodzenia odpadów (adres),
c) ilości poszczególnych frakcji odpadów;
4) W celu weryfikacji informacji obsługa PSZOK może żądać okazania dokumentu
potwierdzającego zameldowanie na terenie Gminy Orneta lub dokumentu potwierdzającego
wnoszenie opłaty w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie
Orneta;
5) Obsługa PSZOK ma prawo domagania się wyjaśnień, a w szczególności podania źródła
pochodzenia dostarczanych odpadów, oraz powiadomienia gminę lub inny organ
administracyjny o zaistniałej sytuacji i dokonanych ustaleniach, w przypadku jeżeli ta sama
osoba dostarcza odpady z dużą częstotliwością - kilkukrotnie w ciągu dnia lub
kilkunastokrotnie w ciągu miesiąca gdyż zachodzi podejrzenie, że dostarczane odpady
pochodzą z prowadzonej działalności gospodarczej;
6) Odpady dostarczone do PSZOK muszą być:

a) Posortowane, tak aby mieszkaniec przywożący kilka rodzajów odpadów, mógł je
w łatwy sposób umieścić w odpowiednich pojemnikach i kontenerach;
b) Umieszczane przez dostarczającego we wskazanych przez obsługę PSZOK oznaczonych
pojemnikach, kontenerach, w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska. Odpady
dostarczone w workach muszą być z nich wysypane do wskazanych pojemników,
a worki umieszczone w oddzielnym pojemniku z zastrzeżeniem, że odpady płynne
w pojemnikach zbiorczych umieszcza obsługa PSZOK;
c) Pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazują
jedynie miejsce gdzie należy je donieść i w którym miejscu oznakowanym
umieścić;
d) Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych
(niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną
informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili dostarczenia;
e) Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie mogą być
zdemontowane (niekompletne);
f) Odpady gałęzi muszą być rozdrobnione do maksymalnej długości 1 m;
g) Odpady zbrojonego gruzu, betonu muszą być rozdrobnione;
h) Opony dostarczone do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie od pojazdów
o dopuszczalnej masie do 3,5 tony.
7) Obsługa PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku:

a) Jeśli rodzaj i ilość dostarczonych odpadów wykracza poza zakres funkcjonowania
PSZOK;
b) Brak jest możliwości stwierdzenia rodzaju deponowanych odpadów;
c) Odpady zostały dostarczone w sposób nieposegregowany;
d) Ilość dostarczonych odpadów oraz ich skład (nietypowy dla prac domowych)
wskazuje na ich pochodzenie z prowadzonej działalności gospodarczej, budowy,
remontu lub rozbiórki obiektów budowlanych wymagających zezwoleń;
e) Pochodzących od podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbiórki
i transportu odpadów;
f) Jeśli wśród przywiezionych i posortowanych odpadów znajdą się odpady
nienadające się do odzysku, mieszkaniec umieszcza je we wskazanym przez
pracownika PSZOK kontenerze. Odpady pochodzące od podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą, firm, instytucji itp. Mogą być przyjmowane do PSZOK za
odpłatnością;
g) Jeżeli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub
życiu ludzi.

§4
Rodzaje odpadów przyjmowane nieodpłatnie w PSZOK zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu Odpadów ( Dz. U. z dnia 29
grudnia 2014 r., poz. 1923)
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15
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16
17
17

01 03
01 01
01 02

17

01 03

17

01 07

17

02 03

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż
wymienione w 17 01 06
Tworzywa sztuczne (budowlane)

17

03 80

Papa odpadowa

17

08 02

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione
w 17 08 01

17

09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20

01 01

Papier i tektura

20

01 02

Szkło

20

01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20

01 10

Odzież

20

01 11

Tekstylia

20

01 13*

Rozpuszczalniki

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania z metali
Opakowania wielomateriałowe
Opakowania ze szkła
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych
lub nimi zanieczyszczone np. Środkami ochrony roślin I i II klasy
toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne
Zużyte opony
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
Gruz ceglany
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia

20

01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

23. 20

01 23*

Urządzenia zawierające freony

20

01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż
wymienione w 20 01 27

20

01 30

Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

26. 20

01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

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*

20

01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne
składniki

20

01 36

30.
31. 20

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20
01 21, 20 01 23, 20 01 35

01 39

Tworzywa sztuczne

32. 20

01 40

Metale

20

01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

34. 20

02 01

Odpady ulegające biodegradacji

35. 20

02 02

Gleba i ziemia w tym kamienie

36. 20

03 07

Odpady wielkogabrytowe

22.

24.
25.

27. 20

28.

29.

33.

§5
W punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane
odpady:
a) Zmieszane odpady komunalne,
b) Odpady zanieczyszczone,
c) Materiały zawierające azbest,

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

1.
2.

3.
4.
5.

Gaśnice i butle gazowe,
Szyby samochodowe,
Okna plastikowe i drewniane z szybą,
Części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory itp.),
Opakowania po olejach samochodowych,
Odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiety),
Odpady w opakowaniach cieknących,
Odpady rolnicze (np. folia po sianokiszonkach).

§6
Obowiązuje zakaz przywożenia do PSZOK odpadów z działalności gospodarczej,
w stosunku do której stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.
Odpady wykraczające poza zakres wymieniony w §4 ze względu na ich rodzaj
(nietypowe dla prac domowych, np. kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne
(w tym wywoływacze i utrwalacze fotograficzne) mogą zostać przyjęte do PSZOK zarówno
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych odpłatnie wg
obowiązującego cennika.
Odpłatna dostawa odpadów może być zrealizowana po uprzednim omówieniu terminu
dostawy i akceptacji kosztów zagospodarowania odpadów.
Opłata pobierana jest zgodnie z cennikiem lub w przypadku odpadów w nim nie
wymienionych na podstawie zaakceptowanej przez dostawcę wyceny.
Przedsiębiorca dostarczający odpady jest zobowiązany do wystawienia karty przekazania
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji Odpadów.
§7

Uregulowania porządkowe i BHP:
a) Teren PSZOK jest pod stałym monitoringiem,
b) Osoby korzystające z PSZOK są zobowiązane do przestrzegania zasad BHP,
c) Na terenie PSZOK obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i używania otwartego
ognia,
d) Dzieci w wieku do 15 lat mogą przebywać na terenie PSZOK jedynie pod opieką osób
dorosłych,
e) Wjazd pojazdem na teren PSZOK następuje w momencie otrzymania zgody obsługi
PSZOK,
f) Kierowca pojazdu jest zobowiązany do zabezpieczenia go przed samowolnym
przemieszczeniem
g) Na czas rozładunku pojazdu silnik w pojeździe musi być unieruchomiony,
h) Dostarczający odpady do PSZOK wyraża zgodę na przetwarzanie na podstawie Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883)

danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Systemu Selektywnej Zbiórki Odpadów
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieczystościami Sp. z o.o. przy ul. Dworcowej 27, 11-130
Orneta.

Cennik przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
przy ul. Dworcowej 27 w Ornecie.
RODZAJ ODPADU

CENA BRUTTO

Butelki po napojach (PET) oraz butelki po chemii gospodarczej, BEZPŁATNIE
kosmetykach itp.
Opakowanie szklane: butelki, słoiki, itp.

BEZPŁATNIE

Makulatura: gazety, czasopisma, książki, papier biurowy itp.

BEZPŁATNIE

Karton i tektura

BEZPŁATNIE

Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe

BEZPŁATNIE

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw BEZPŁATNIE
domowych
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z
innych źródeł niż gospodarstwa domowe

BEZPŁATNIE

Zużyte świetlówki i żarówki energooszczędne

Bezpłatnie/
4 zł szt.- FIRMA

Odpady wielkogabarytowe

BEZPŁATNIE

Odpady plastiku (meble ogrodowe, doniczki, rury, rynny,
wiadra, elementy wyposażenia wnętrz)

BEZPŁATNIE

Puszki po napojach i żywności

BEZPŁATNIE

Złom stalowy i metal kolorowy

BEZPŁATNIE

Szkło okienne bezbarwne bez szyb zespolonych

BEZPŁATNIE

Ramy okienne drewniane, plastikowe

BEZPŁATNIE

Farby,
rozpuszczalniki,
opakowania
po
substancjach
niebezpiecznych pochodzące z gospodarstw domowych, zużyte
tonery do drukarek

BEZPŁATNIE

Opona samochodowa- samochody do 3,5t

BEZPŁATNIE

Odpady ulegające biodegradacji (liście, trawa, rozdrobnione gałęzie) BEZPŁATNIE
Gruz z drobnych remontów

60 zł/ 1 tona

Zmieszane odpady z budów i remontów ( odpadowa papa, styropian, Limit 200 kg na
wełna mineralna)
mieszkańca
BEZPATNIE,
1200 zł / 1 tona
ODBIÓR ODPADÓW TRANSPORTEM PSZOK w promieniu do
10 km bez załadunku

150 zł
(załadunek 60 zł
/pracownik)

