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REGULAMIN
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
W MALCZYCACH

I.
Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w Malczycach, zwanym dalej PSZOK stworzonym w oparciu o Uchwałę Nr
IX/55/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów.
II.
PSZOK w Malczycach prowadzony jest przez Malczyckie Usługi Komunalne Sp. z o.o. z
siedziba w Malczycach przy ulicy 1-go Maja 5c
III.
PSZOK dla mieszkańców Gminy Malczyce zlokalizowany jest przy ulicy Sienkiewicza w
Malczycach na wydzielonym terenie oczyszczalni ścieków.
IV.
Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne przekazywane
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (przez właściciela należy rozumieć:
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością)
znajdujących się na terenie Gminy Malczyce.
V.
Szczegółowe zasady przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych :
1. PSZOK czynny jest (za wyjątkiem świąt):
od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00 oraz w soboty w godz. od 9: do 14:00.
2. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
3. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z
wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Każdy korzystający z PSZOK zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego
przestrzegania niniejszego Regulaminu.
5. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są segregowane
odpady komunalne tj.:
a. papier,
b. tworzywa sztuczne,
c. szkło,
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d. opakowania wielomateriałowe,
e. przeterminowane leki,
f. chemikalia,
g. zużyte baterie i akumulatory,
h. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
i. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
j. zużyte opony,
k. odpady zielone,
l. odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów przeprowadzanych własnoręcznie,
m. termometry rtęciowe.
6. Odpady komunalne przyjmowane są do PSZOK posegregowane i niezanieczyszczone oraz
właściwie zabezpieczone np. przed wyciekaniem lub możliwością skaleczenia.
7. Do kontenerów należy wrzucać odpady bez opakowań zbiorczych.
8. Opakowania szklane i typu PET należy pozbawić nakrętek, natomiast nie jest konieczne
usuwanie etykiet.
9. Odpady płynne lub odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych
pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu.
10. Odpady zielone tj. trawa, liście, ścinki gałęzi i żywopłotów przyjmowane są w
workach foliowych.
11. Odpady pozostałe, z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, opon oraz odpadów budowlanych
i rozbiórkowych, należy dostarczać do PSZOK w opakowaniach zbiorczych np.
workach foliowych.
12. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może być dostarczany luzem. Sprzęt nie powinien
być zdekompletowany.
13. Odpady wielkogabarytowe (meble, skrzynie, wózki itp.) dostarczane do PSZOK
muszą być opróżnione z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów.
14. Opony dostarczane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, wózków,
motorowerów i motocykli oraz z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej
do 3,5 tony.
15. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczać selektywnie z podziałem na:
a. odpady betonu i gruzu betonowego,
b. odpady gruzu ceglanego,
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c.
d.
e.
f.

odpady ceramiczne i elementy wyposażenia: sanitarne, armatura itp.,
drewno: ościeżnice, drzwi, ramy okienne, parkiety, boazerie itp.,
szkło: szyby okienne, lustra, luksfery itp.,
tworzywa sztuczne: płytki PCV, instalacje PCV, panele ścienne itp.

16. Ilość nieodpłatnie przyjmowanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych od
właścicieli nieruchomości jest limitowana i wynosi 300 kg na mieszkańca na rok.
17. Dostawca zobowiązany jest do rozładunku dostarczanych odpadów we własnym
zakresie (za pomocą własnych narzędzi) w ściśle określone miejsce wskazane przez
pracownika PSZOK.
18. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w
przypadku stwierdzenia przez pracownika PSZOK, iż odpady dostarczone nie znajdują się na
wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych lub dostarczone są w sposób nieselektywny.
19. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów: metale, zmieszane odpady
komunalne, materiały zawierające azbest (eternit), papa, wełna mineralna, styropian z
ocieplenia.
VII. Odpady wymienione w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu
gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, oznakowanych
pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.
VIII. Potwierdzenie przyjęcia odpadów odbywa się na formularzu przyjęcia odpadów, który
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
IX.
Na terenie PSZOK dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby
pełnoletniej.
X.

Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:
- przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów
oraz sposobu poruszania się po PSZOK;
- zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia;
- stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 r.
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