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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/161/19
Rady Gminy Miękinia
z dnia 30 grudnia 2019 r.

SPOSÓB ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH
zlokalizowanego przy ul. Czystej 3 w Miękini
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady komunalne oraz inne
odpady z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z przeznaczeniem do unieszkodliwiania
lub odzysku.
I. Zasady ogólne:
1. Prowadzącym PSZOK jest podmiot wskazany przez Gminę na zasadach określonych w umowie z gminą.
2. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
3. Dostarczone przez właścicieli nieruchomości lub mieszkańców, własnym transportem i na własny koszt
odpady komunalne przyjmowane są nieodpłatnie, w godzinach otwarcia PSZOK.
4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do przestrzegania regulaminu.
II. Ustalenia szczegółowe:
1. PSZOK przyjmuje odpady w każdy wtorek w godzinach od 9.00 do 13.00, w każdą środę w godzinach
od 15.00 do 19.00 i w każdą sobotę od 7.00 do 19.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.
3. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.
4. Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta.
Opakowania powinny posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone.
5. W PSZOK-u przyjmowane są niżej wymienione odpady komunalne zebrane w sposób selektywny:
1) w każdej ilości farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza, żywice zawierające substancje niebezpieczne;
2) w każdej ilości lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (w tym świetlówki);
3) w każdej ilości zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne;
4) w każdej ilości zużyte opony z wyłączeniem opon rolniczych;
5) w każdej ilości odpady wielkogabarytowe;
6) w ilości do 2 ton rocznie na nieruchomość odpady remontowo-budowlane;
7) w każdej ilości odpady zielone;
8) w każdej ilości odzież i tekstylia;
9) w każdej ilości przeterminowane i zużyte leki oraz przeterminowane chemikalia;
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10) w każdej ilości baterie i akumulatorki;
11) w każdej ilości odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
12) w każdej ilości papier w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
13) w każdej ilości metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych
wielomateriałowe;
14) w każdej ilości szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
15) w każdej ilości odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone.
6. Odpady wymienione w ppkt. 11) należy dostarczyć w szczelnym, zamkniętym pojemniku lub pudełku.
7. W ilości przyjęcia powyżej 2 ton rocznie na nieruchomość odpadów remontowo-budowlanych pobierana
jest opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem przyjęcia odpadów do PSZOK.
8. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku:
- stwierdzenia przez pracownika PSZOK–u, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów
aktualnie przyjmowanych;
- stwierdzenia zmieszania poszczególnych rodzajów odpadów, zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych
odpadach.
9. Każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK jest ważone, potwierdzane i rejestrowane na formularzu
przyjęcia odpadów.
10. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK dokonuje ich rozładunku i umieszczenia w poszczególnych
kontenerach lub pojemnikach wskazanych przez pracownika PSZOK we własnym zakresie.
11. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:
1) przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu
poruszania się po PSZOK;
2) zachowania wymogów bezpieczeństwa;
3) zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń;
4) stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.
III. Postanowienia końcowe:
1. Skargi i wnioski przyjmowane są w dni powszednie w godzinach pracy urzędu w Wydziale Gospodarki
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Miękini, Miękinia, ul. Kościuszki 41,
pok. 308.
2. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest dostępny na stronie
internetowej www.miekinia.pl.

