Zarządzenie nr 86/2020
Wójta Gminy Krotoszyce
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustalenia regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych dla mieszkańców Gminy Krotoszyce.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym( t. j. Dz. U. z 2020 r., 713) oraz w związku z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019
r., poz. 2020 ze zm. ) zarządza się co następuje:

§1
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w miejscowości
Krotoszyce przy ul. Gwarnej 6
§2
Ustala się regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych stanowiący
załącznik do niniejszego zarządzenia.
§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 86/2020
Wójta Gminy Krotoszyce
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w
Krotoszycach przy ul. Gwarnej 6
§1
Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwanych dalej „PSZOK”.
§2
1. PSZOK na terenie gminy Krotoszyce zlokalizowany jest w Krotoszycach przy ul
Gwarnej 6 .
2. PSZOK świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 14:30 za
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, po wcześniejszym zgłoszeniu zamiaru
oddania odpadów komunalnych oraz umówieniu się na dzień oraz godzinę pod
numerem tel. 76 887 84 21 wew.15, w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej
ug@krotoszyce.pl lub osobiście.
3. Do PSZOKU przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z
nieruchomości zamieszkałych z tereny Gminy Krotoszyce.
§3
W PSZOK odbierane są tylko i wyłącznie wskazane poniżej rodzaje odpadów komunalnych:
1) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury (15 01 01),
2) szkło i opakowania ze szkła (15 01 07),
3) tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02),
4) metale i opakowania z metali (15 01 04, 20 01 40),
5) opakowania wielomateriałowe (15 01 05),
7) chemikalia (20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15* 20 01 07*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 25,
20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 80),
8) zużyte baterie i akumulatory (20 01 33*, 20 01 34),
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 23*, 20 01 35, 20 01 36),
10) odpady wielkogabarytowe (20 03 07),
11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (17 01 01, 17 01 02, 17
01 07, 17 09 04) nie częściej niż 2 razy do roku w workach w ilości 4 szt. po 25 kg w roku z
gospodarstwa domowego,
12) zużyte opony (20 03 99, 16 01 03) pochodzące wyłącznie z rowerów, motorowerów,
wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są
wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w ilości do 4 szt. w roku od
gospodarstwa domowego,

13) Bioodpady (20 02 01),
14) popiół (20 01 99),
15) przeterminowane leki (20 01 31*, 20 01 32),
16) 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 igieł i strzykawek,
17) tekstylia oraz odzież.
PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.
§4
Odpady wymienione w §3 gromadzone są selektywnie w oznakowanych pojemnikach bądź
kontenerach (różnych wielkości), bądź w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla
zdrowia ludzi i środowiska.
§5
1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik gminy.
2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości odpadów, ich zgodności z
wykazem przyjmowania odpadów, ich czystości i składu.
3. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego
regulaminu i do wykonywania poleceń pracownika PSZOK w zakresie przekazywania
odpadów.
4. Dostarczający odpady obowiązany jest do ich rozładunku we własnym zakresie w
miejscu wskazanym przez pracownika obsługującego PSZOK i pod jego nadzorem.
§6
1. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców Gminy Krotoszyce po okazaniu
dokumentu tożsamości.
2. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane, nie mogą być zmieszane
oraz zanieczyszczone innymi odpadami.
3. Pracownik obsługujący PSZOK odmówi przyjęcia odpadów w następujących
przypadkach:
1) jeśli dostarczone odpady są nieposegregowane (zmieszane),
2) jeśli są to odpady inne niż te wymienione w § 3,
3) jeśli zawierają części samochodowe, szkło hartowane i zbrojeniowe,
4) jeśli odpady budowlane i rozbiórkowe zawierają azbest, smołę,

5) w przypadku braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych,
6) jeśli odpady zielone znajdują się w stanie uniemożliwiającym ich dalsze
zagospodarowanie, tj. są w stanie rozkładu, zgniłe lub sfermentowane,
7) jeśli ilość i rodzaj odpadów dostarczonych do PSZOK wskazują, że odpady mogą
pochodzić z działalności gospodarczej lub rolniczej,
8) odmowy okazania dowodu osobistego lub podania danych, niezbędnych do
identyfikacji osoby dostarczającej odpady i adresu nieruchomości, z której pochodzą
odpady.
§7
1. Każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK potwierdzone jest na formularzu
przyjęcia odpadów stanowiący złącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny z
Regulaminem.
3. Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeśli byłoby to sprzeczne z
przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu i życiu ludzi.
4. Obsługa PSZOK nie dokonuje rozładunku dostarczonych odpadów, a jedyne wskazuje
miejsce gdzie należy złożyć przywiezione odpady.
§8
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, w szczególności nieużywania źródeł
otwartego ognia.
§9
Zebrane odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego
organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
§10
Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest w siedzibie PSZOK oraz na stronie
internetowej Urzędu Gminy Krotoszyce.

