REGULAMIN
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW
GMINY PIEKOSZÓW
I. Zasady ogólne:
1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, zwanego w dalszej części Regulaminu PSZOK, zlokalizowanego
w Szczukowskich Górkach 1A.
2. Prowadzącym PSZOK jest firma BIO - MED Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, przy
ul. Zagnańskiej 84B.
3. PSZOK czynny jest w czwartki w godzinach od 8.00 do 16.00 i soboty w godzinach od
8.00 do 14.00, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy oraz dodatkowo:

- styczeń (II i IV wtorek)
- luty (II i IV wtorek)
- marzec (II wtorek)
- kwiecień (II wtorek)
- maj (II i IV wtorek)
- czerwiec (II, III i IV wtorek)
- lipiec (II wtorek)
- sierpień (II wtorek)
- wrzesień (II wtorek)
- październik (II i IV wtorek)
-listopad (II i IV wtorek)
- grudzień (II wtorek),
w godz. od 8-16.
II. Ustalenia szczegółowe:
1. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne wytwarzane przez mieszkańców
zamieszkałych na terenie gminy Piekoszów.
2. PSZOK nie przyjmuje zmieszanych odpadów komunalnych.
3. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców gminy Piekoszów po okazaniu
dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy (np. dowodu osobistego,
potwierdzenia dokonywania opłat za odbiór odpadów komunalnych, umowy najmu itp.).
4. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
5. Odpady do PSZOK mieszkańcy dostarczają we własnym zakresie i własnym transportem.

6. W PSZOK przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych:
a) przeterminowane leki,
b) chemikalia,
c) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
d) odpady budowlane i rozbiórkowe,
e) zużyte opony,
f) popiół,
g) tekstylia i odzież,
h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
i) zużyte baterie i akumulatory.
7. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady posegregowane na poszczególne
frakcje zgodnie z kategoriami odpadów wymienionymi w pkt 6.
8. Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny
z Regulaminem oraz niewymienionych w Regulaminie.
9. Odpady płynne lub odpady wymagające opakowania, przyjmowane są wyłącznie
w szczelnych pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu.
10. Przyjęte odpady gromadzone są selektywnie w specjalnie do tego celu przeznaczonych,
oznakowanych pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla
zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska.
11. W PSZOK nie będą przyjmowane odpady budowlane i rozbiórkowe, zawierające azbest,
papę, smołę.
12. Zużyty sprzęt elektryczny
wymontowanych podzespołów.
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13. Zużyte opony dostarczone do PSZOK, mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, wózków,
motorowerów i motocykli oraz z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.
14. Obsługa PSZOK nie dokonuje rozładunku dostarczonych odpadów, a jedynie wskazuje
miejsce, gdzie należy złożyć przywiezione odpady.
15. Kody przyjmowanych odpadów:
1. Przeterminowane leki
kod odpadu

rodzaj i nazwa odpadu

20 01 31*

Leki cytotoksyczne cytostatyczne

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

2. Chemikalia
kod odpadu

rodzaj i nazwa odpadu

20 01 80

Środki ochrony roślin

20 01 13*

Rozpuszczalniki

20 01 17*

Odczynniki fotograficzne

3. Meble i inne odpady wielkogabarytowe
kod odpadu

rodzaj i nazwa odpadu

20 01 39

Tworzywa sztuczne (meble ogrodowe)

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

4. Odpady budowlane i rozbiórkowe
kod odpadu

rodzaj i nazwa odpadu

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i
remontów

17 01 02

Gruz ceglany

17 01 03

Odpady innych elementów ceramicznych i
elementów wyposażenia

17 01 07

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

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okeiny itp.

17 01 82

Inne nie wymienione odpady (deski, płyty)

17 02 01

Drewno

17 02 02

Odpadowe szkło

17 06 04

Materiały izolacyjne (styropian, wełna)

5. Popiół
kod odpadu
20 01 99

rodzaj i nazwa odpadu
Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny (popiół)

6. Tekstylia i odzież
kod odpadu

rodzaj i nazwa odpadu

20 01 10

Odzież

20 01 11

Tekstylia

7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
kod odpadu

rodzaj i nazwa odpadu

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne
niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki (1)

20 01 36

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

8. Zużyte baterie i akumulatory
kod odpadu

rodzaj i nazwa odpadu

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

9. Zużyte opony
kod odpadu
16 01 03

rodzaj i nazwa odpadu
Zużyte opony

III. Przepisy porządkowe
1. Na terenie PSZOK osoby niepełnoletnie mogą przebywać jedynie pod opieką osoby
pełnoletniej.
2. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:
a) podporządkowania się zaleceniom obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca
oraz sposobu zdeponowania dostarczonych odpadów oraz sposobu poruszania się po
terenie PSZOK;
b) zachowania wymogów przepisów BHP i ppoż., w szczególności nieużywania otwartego
ognia;
c) dostosowania się do kierunków ruchu wynikających z oznaczeń;
d) stosowania się do ogólnych przepisów ruchu drogowego.
IV. Przepisy końcowe
1. Wszelkich informacji o pracy PSZOK można uzyskać:
a) u pracownika obsługi PSZOK;
b) w Urzędzie Gminy w Piekoszowie, pok. 112, tel. 41 300 44 12;
c) w firmie BIO-MED Sp. z o.o., Szczukowskie Górki 1A, 26 – 065 Piekoszów oraz dzwoniąc
na numer tel. 41 300 00 96.
2. Regulamin PSZOK dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Piekoszowie,
w zakładce "Gospodarka Odpadami" oraz w PSZOK.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku.
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