
Załącznik do uchwały nr 3t/Yl/2O2L

z dnia 29 lipca żOżl r,

REGUIAM|N

PUNKTU SELEKTYWNEJ ZB|ORKI ODPADÓW KOMUNALNYCH WTURKU

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów
Komunalnych przy ul. Polnej 4 w Turku zwanego dalej PSZOK.

2. Operatorem PSZOK jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z
o,o, w Turku ul. Polna 4,

3. PSZOK czynny jest w poniedziałek i środę w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w
godzinach od 7:00 do 12:00.

4. Do PSZOK przyjmowane są niżej wymienione odpady komunalne, pochodzące z gospodarstw

domowych zlokalizowanych na terenie m. Turku, dostarczone przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych bądź mieszkańców miasta:
- papier i tektura (w tym opakowania z wyłączeniem opakowań wielomateriałowych, gazety,

czasopisma, itp,),

- szkło i opakowania ze szkła,
- tworzywa sztuczne (w tym PET, plastik przemysłowo-gospodarczy, itp.),

- metale izłom (przyjmowane w każdej ilości),

- przeterminowane leki,

- chemikalia (np, farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp,),

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - przekazyvvany w stanie kompletnym),
- zużyte opony - 4 sztuki gospodarstwo domowe w ciągu 4 lat,

- zużyte baterie iakumulatory,
- odpady wielkogabarytowe (meble, wersalki, itp.),

- odpady budowlane i rozbiórkowe {gruz w ilości 120 litrów gospodarstwo domowe w ciągu

roku) - z opcia odpłatnepo podstawienia kontenera oraz możliwościa zakupu worka big-

bag},

- opa kowania wielomateriałowe,
- odpady zielone, ogrodowe, kuchenne ulegające biodegradacji,
Wymienione wyżej odpady powinny być prawidłowo posegregowane, właściwie
zabezpieczone jeżeli jest to wymagane i wolne od zanieczyszczeń.

5, PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:

- materiaĘ zawierające azbest,
- PaPY,
- szyb samochodowych,
- szkła zbrojonego i hartowanego,
- części samochodowych (tj, zderzaki, reflektory, kokpity itp.},

- styropianu budowlanego,
- nieoznaczonych, bez możliwościwiarygodnej identyfikacji - brak etykiet),
- w opakowaniach cieknących,



- w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalnościgospodarczej - wszelkie odpady w

ilościach masowych (w beczkach, workach, luzem, skrzynkach np, zawierających kilkanaście

butelek tego samego odpadu - pojemność ponad 20 litrów na opakowanie jednostkowe),

- wskazujących na źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe (np. chemikalia
nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z

wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych) - zwłaszcza w dużych ilościach,

- niesegregowane odpady komunalne - zmieszane.

6. Osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest zgłosić się do obsługi PSZOK celem podpisania

oświadczenia (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu} oraz weryfikacji dostarczonych

odpadów iwskazania miejsca ich rozładunku.

7, Osoby chcące oddać odpady do PSZOK muszą okazać się dokumentem tożsamości ze
zdjęciem i dowolnym rachunkiem na to samo nazwisko (np. za wodę, prąd), potwierdzającym

zamieszkanie na terenie Turku oraz dokumentem potwierdzającym wnoszenie opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miejskiej Turek.

8. Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami

prawa oraz mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi,

9. Dostarczający odpady może wjechać pojazdem na teren PSZOK wyłącznie po podpisaniu

oświadczenia i udzieleniu zgody przez obsługę PSZOK.

10. Wszystkie dostarczone odpady przed ich rozładunkiem muszą być zważone.

11. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie PSZOK jedynie pod opieką osoby dorosłej,

12. Obsługa PSZOK dostarczającemu odpady wystawi pisemne potwierdzenie faktu ich przyjęcia

{zatącznik nr 2 do Regulaminu).
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