Regulamin
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Gminy Kołobrzeg
na terenie RIPOK Korzyścienko, ul. Wspólna 1, 78- 132 Grzybowo

1.

Regulamin określa sposób świadczenia usługi przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych na terenie

RIPOK w Korzyścienku ul. Wspólna 1 78-132 Grzybowo.

(PSZOK).
2.

PSZOK prowadzony jest przez Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w
Kołobrzegu Sp. z o.o.

3.

Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4 Regulaminu PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku
do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00 oraz w soboty w godzinach od 10.00 do 16.00, z
wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.

4. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów może być okresowo wstrzymane
(np. przerwa techniczna związana z opróżnianiem pojemników).
5. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne wytworzone i dostarczone tylko przez
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kołobrzeg po okazaniu
następujących dokumentów:


kopii informacji o przyjęciu deklaracji przez Urząd Gminy Kołobrzeg (dopuszcza się
okazanie kopii informacji w formie zdjęcia na smartfonie, tablecie lub innym
urządzeniu elektronicznym),


6.

dowodu tożsamości

Osoba przywożąca wytworzone przez siebie odpady wynajętym transportem jest
zobowiązany stawić się wraz z przewoźnikiem w celu okazania niezbędnych dokumentów
wyszczególnionych w pkt. 5 regulaminu.

7.

W przypadku nie okazania kopii informacji o przyjęciu deklaracji przez Urząd Gminy odpady
nie będą przyjmowane w ramach nowego systemu gospodarki odpadami bezpłatnie do
PSZOK. W takiej sytuacji odpady zostaną przyjęte odpłatnie wg cennika przyjęcia odpadów
obowiązującego w RIPOK.

8.

Transport odpadów do PSZOK-u mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny
koszt.

9.

Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
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10. Każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK zostanie odnotowane przez pracownika
obsługującego PSZOK. Zarządzający PSZOK nie wystawia żadnych dowodów przyjęcia
odpadów.
11. Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny
z Regulaminem.
12. W PSZOK przyjmowane są odpady takie jak:
a) papier i tektura,
b) opakowania z tworzyw sztucznych,
c) metale,
d) szkło,
e) opakowania wielomateriałowe,
f) świetlówki i żarówki,
g) zużyte baterie i akumulatory,
h) puszki i wiaderka po farbach i lakierach (puste bez zawartości).
i) zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny,
j) odpady wielkogabarytowe,
k) zużyte opony z samochodów osobowych,
l) odpady zielone,
m) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie przekraczającej 1Mg rocznie od jednego
właściciela

nieruchomości,

pochodzące

z

prowadzenia

drobnych

prac

nie

wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania
robót,
n) tekstylia i odzież,
o) chemikalia tj.: farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice sklasyfikowane w
katalogu odpadów pod kodami 200127* i 200128.
13. W przypadku dostarczenia do PSZOK odpadów, o których mowa w pkt. 12 ppkt. m w ilości
przekraczającej 1Mg rocznie, odpady stanowiące nadwyżkę ponad 1Mg zostaną przyjęte
odpłatnie według cennika przyjęcia tych odpadów obowiązującego w RIPOK.
14. Odpady, o których mowa w pkt. 12 ppkt. m nie będą przyjmowane w PSZOK w soboty.
15. W

PSZOK

nie

są

przyjmowane

odpady

z

rozbiórki

i

demontażu

pojazdów

( np. zderzaki, części nadwozia, tapicerka itp.) oraz przeterminowane leki.
16. W PSZOK nie są przyjmowane odpady budowlane i opakowaniowe zawierające azbest i
papę.
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17. W PSZOK nie będzie przyjmowany zdekompletowany zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny.
18. Do rozładunku odpadów dostarczonych do PSZOK zobowiązany jest ich dostawca.
19. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.
20. Dostarczone odpady nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.
21. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów
dopuszczonych do zbierania w PSZOK, ich czystości, składu itp.
22. Znajdujące się w PSZOK pojemniki na odpady opisane są zgodnie z rodzajem zbieranego
odpadu.
23. Dostarczający odpady komunalne zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów
w przypadku:
- stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych,
- stwierdzenia przez pracownika PSZOK, iż odpady dostarczone nie znajdują się w wykazie
odpadów aktualnie przyjmowanych w punkcie.
24. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczanych odpadach
(nieposegregowania odpadów), dostarczający zobowiązany jest rozsortować odpady do
odpowiednich pojemników zgodnie z istniejącym na nich opisem i instrukcją.
25. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019r.
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