REGULAMIN
PUNKTSELEKTYWNE'ZBIóRKI oDPADóW KoMUNALNYCHw zGoRzELcU
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1. Regu|amin okreś|aszczegółowe zasady funkcjonowania Punktu se|ektywnego zbierania
odpadów Komuna|nychw Zgorze|ecu,zwanego da|ej PsZoK'
2' PszoK przyjmuje nieodpłataniese|ektywnie zebrane odpady komuna|ne z terenu Gminy
zamieszkałych.
nieruchomości
Mijeskiej Zgorze|ecdostarczaneprzez właścicie|i
3' odpady W PszoK gromadzonesą se|ektywniew oznakowanychkontenerach.
4. Punkt Se|ektywnej Zbiórki odpadóW Komuna|nych znajduje się przy u|. Łużyckiej 3 W
ząorze|cu.

1. PSZOK czynny jest :
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do piqtkuW godzinachod 7:oo do 18:00 oprócz dni ustawowoWo|nych
1) od poniedziałku
pracy
oo
2) w sobotyod 8:00 do 14:00
2' Przyjęciaodpadów dokonuje upoważnionypracownikPsZoK.
3' Pracownikprzyjmuje do PszoK odpady ty|ko od mieszkańców Gminy Miejskiej zgorze|ec po
okazaniu dokumentu potwierdzającegozamieszkanie na terenie Gminy Miejskiej zgorue|ec
|ub dowodu Wniesieniaostatniej opłatyza gospodarowanieodpadami komuna|nymina rzecz
Gminy Miejskiejzgorzelec.
4. odpady dostarczane do PszoK muszą być posegregowanei nie mogą być zanieczyszczone
innymi odpadam|,W przeciwnym przypadku pracownikPsZoK odmóWi ich przyjęcia.
5. osoba dostarczająca odpady do PSZoK zobowiązana jest umieścićje W odpowiednich
kontenerach,pracownikPSZoK nie zajmuje się rozładunkiemodpadóW.
6' W PsZoK przyjmowanesq następującerodzaje odpadów komuna|nych:
sprzęt e|ektrycznyi e|ektroniczny,
I) zuźLyty
2) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
3) zuŻyteopony ( od samochodów osobowych)
leki i chemikaliaw opakowaniachoraz opakowaniapo nich.
4) przeterminowane
5) zuŻytebaterie i akumu|atory,
6) papieri makulatura,
7) szkło,

8) tworzywa sztuczne' meta|e' opakowaniaWie|omateriałowe,
9) odpady u|egającebiodegradacji,W tym odpady zie|one,
10) odpady budow|ane i rozbiórkowe, pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie
Wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszeniazamiaru prowadzenia robót, W
tym gruz' cegty' regipsy' płytki(kafeIki),
LI) odzież,
12) metal (w tym opakowaniaz metalu)
Do PsZoK nie są przyjmowanenastępujqcerodzaje odpadów:
1) odpady zawierająceazbest,
2) materiałyizo|acyjne:styropian,wełnaminera|na'papa,
3) częścisamochodowe(W tym szyby samochodowe)
4) opony z samochodów ciężarowych,
5) zmieszaneodpady komunalne,
gospodarczej,
6) odpady powstałeW Wyniku prowadzonejdziałaIności
7) odpady pochodząceod mieszkańców innych gmin.
8 . PracownikPSZoK może odmówić przyjęcia odpadóW W przypadku' gdy istnieje uzasadnione
podejrzenie' że odpady nie są odpadami komuna|nymi powstałymi W gospodarstwach
domowych .
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1. Nieprzyjęte do PSZoK odpady na|eżydostarczyć do miejsc odzysku |ub u nieszkod|iwia
odpadóW'

2 . Korzystajacy z PszoK

zobowiązani są do bezwzg|ędnego przestrzegania niniejszego
Regu|aminu,zasad BHP i ppoz. oraz po|eceńpracownikaPsZoK.

Wszelkich informacji o pracy PSZOK udziela na miejscu pracownik PSZOK lub pracownik
Urzędu Gminy Miejskiej Zgorze|ecpod numerem te|efonu75 77 59 944'
4 . Regu|amin korzystania z PszoK na terenie Gminy Miejskiej zgorze|ec jest dostępny na

stronie internetoWej WWW'mDok.zgorzelec.o|,www.zoorzeIec.eu w zakładce ochrona
Środowiska.
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