Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych dla mieszkańców Gminy JANÓW
§1
Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej ''PSZOK’’
§2
1.PSZOK zlokalizowany jest na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Janów, przy
ulicy Przyrowskiej, czynny jest (z wyjątkiem świąt) w:
a) we wtorek w godzinach od 13°° do 16°°
b) w czwartek w godzinach od 8°° do 10°°
2.W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów do PSZOK-u
może być okresowo wstrzymane lub ustalone w innym terminie.
3.O wstrzymaniu przyjmowania odpadów, bądź zmianie terminu przyjmowania odpadów
przez PSZOK, Urząd Gminy Janów
poinformuje z co najmniej dwudniowym
wyprzedzeniem, poprzez zamieszczenie
stosownej informacji na stronie internetowej www.janow.pl w zakładce „gospodarka
odpadami”
§3
1.PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne- segregowane,
pochodzące z tzw. nieruchomości zamieszkałych. Ilość i rodzaj dostarczonych odpadów nie
może wskazywać, że pochodzą one z tzw. nieruchomości niezamieszkałych tj. punktów
handlowych, usługowych, gastronomicznych, itp.,
2.Obsługa PSZOK-u ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeśli byłoby to sprzeczne z
przepisami prawa, zapisami niniejszego regulaminu oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu
ludzi,
3.Na żądanie obsługi PSZOK-u, dostarczający odpady zobowiązany jest do okazania
zawartości worka z odpadami celem ich weryfikacji,
4.W przypadku odmowy przyjęcia odpadów przez obsługę PSZOK-a, oso
ba dostarczająca odpady zobowiązana jest do ich natychmiastowego zabrania oraz
zagospodarowania zgodnie z przepisami ochrony środowiska,
5.Dostarczający odpady ma obowiązek sam je umieścić w odpowiednio
oznaczonym pojemniku lub boksie przeznaczonym na odpady wielkogabarytowe.

§4
1.PSZOK przyjmuje odpady nieodpłatnie, dostarczone samodzielnie
przez mieszkańców, objętych systemem odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy
Janów po okazaniu dokumentu stwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie Gminy
Janów.
2.PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.
3.PSZOK przyjmuje odpady segregowane wg. następującego wykazu:
a)papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe
- odpady winny być suche, nie zanieczyszczone resztkami żywności,
b)szkło opakowaniowe

- białe i kolorowe oraz stłuczka szklana za wyjątkiem szyb samo
chodowych i okiennych, porcelany i porcelitu, odpady winny być suche, nie zanieczyszczone
resztkami żywności,
c)
odpady wielkogabarytowe
w tym: meble, itp.
Odpady wielkogabarytowe Wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary
i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe śmieci, mogą być utylizowane jako
odpady wielkogabarytowe.
Na przykład: stoły, szafy, krzesła, sofy, fotele i wersalki, dywany, gumolity, materace,
rowery, zabawki dużych rozmiarów ,drzwi, ramy okienne, wanny, umywalki, muszle
toaletowe lub spłuczki, opony z samochodów osobowych.
Elektrotrosprzęty: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny : pralki, lodówki, zamrażarki,
radia, telewizory, czajniki elektryczne, żelazka, itp.
Uwaga: Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane
takie jak deski drewniane, belki, panele, płoty, grzejniki, płytki, rolety jak również części
samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady poremontowe, odpady ogrodowe,
worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi zmieszanymi bądź segregowanymi
d)
odpady budowlane i rozbiórkowe
( 50kg w roku na gospodarstwo domowe)
- pochodzące z remontów i innych robót budowlanych, wykonywanych we własnym zakresie,
na wykonanie, których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a
także na wykonanie, których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano –
architektonicznej, z wyłączeniem odpadów zawierających substancje niebezpieczne tj. papa,
smoła, asfalt, eternit,
e)
odpady zielone biodegradowalne
- resztki żywności pochodzenia roślinnego,
części roślin pochodzących z pielęgnacji przydomowych terenów zielonych (trawa, liście,
gałęzie), z wyłączeniem: ziemi, pni, karp i konarów powstałych w wyniku wycinki drzew.
Odpady zielone nie mogą zawierać zanieczyszczeń natury nieorganicznej (ziemia i kamienie),
resztek żywności pochodzenia zwierzęcego ( kości i ości), pozostałości po spalaniu, nie mogą
być w stanie rozkładu, zgnite czy sfermentowane,
f)
zużyte opony
- do maksymalnej średnicy 1 m 25 cm, ( jeden komplet 4 sztuki na gospodarstwo domowe na
rok)
g)
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
h)
zużyte baterie,
i)
przeterminowane leki i chemikalia,
j)
zużyte akumulatory,
k)

inne odpady niebezpieczneświetlówki, opakowania po aerozolach, opakowania
po nawozach, środkach ochrony roślin i środkach chwastobójczych
wykorzystywanych wyłącznie w przydomowych ogródkach.
4.
Większe ilości środków ochrony roślin, nawozów i środków chwastobójczych innych niż
zużywane w przydomowych ogródkach, należy oddawać w punktach prowadzących sprzedaż
tego typu produktów.
§5
Obsługa PSZOK-u po przyjęciu odpadów sporządza, w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, dokument potwierdzający dostarczenie odpadów, zawierający co najmniej:
1)imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady,
2)adres nieruchomości, z której pochodzą odpady,
3)rodzaj dostarczonych odpadów,
4)datę dostarczenia odpadów,
5)klauzule o następującej treści:
- Oświadczam, że dostarczone przeze mnie odpady zostały wytworzone przez osoby
zamieszkujące pod wskazanym gospodarstwem domowym i pochodzą z tego gospodarstwa;
6) własnoręczne podpisy osoby dostarczającej odpady oraz osoby
obsługującej PSZOK.
§6
1.Dostarczający odpady może wjechać pojazdem na teren PSZOK-u po
uprzednim wyrażeniu zgody przez obsługę PSZOK-u oraz zaparkować w miejscu wskazanym
przez obsługę PSZOK-u.
2.Dostarczający odpady zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i
poleceń obsługi PSZOK-u, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów,
3.Osoby niepełnoletnie na ternie PSZOK-u mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób
dorosłych.
4.Na terenie PSZOK-u obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
§7
1.Wszelkich informacji o funkcjonowaniu PSZOK-u można uzyskać:
a) na miejscu, u obsługi PSZOK-u,
b)na stronie internetowej Urzędu Gminy Janów www.janow.pl
zakładka odpady komunalne,
c)pod numerem telefonu (34) 327-80-48 wew.17
d)w Urzędzie Gminy Janów, pokój nr.14

Janów, dn. ………………

POTWIERDZENIE DOSTARCZENIA ODPADÓW DO PUNKTU PSZOK
………………………………………...
(imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady)
…………………………………………
(adres nieruchomości z której pochodzą odpady)

…………………………………………
Rodzaj dostarczonych odpadów:
-……………………………………………………….
-……………………………………….........................
-……………………………………………………….
-………………………………………………………..
-………………………………………………………..

Oświadczam, że dostarczone przeze mnie odpady zostały
wytworzone przez osoby zamieszkujące we wskazanym gospodarstwie
domowym i pochodzą wyłącznie z tego gospodarstwa.

….…………………………….
( Podpis )

