UCHWAŁA NR XXV/192/2013
RADY GMINY W KONARZYNACH
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy
Konarzyny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1)), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców
Gminy Konarzyny stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Ejsmont

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz. 1318.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/192/2013
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 29 listopada 2013 r.
REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA
MIESZKAŃCÓW GMINY KONARZYNY
§ 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
usytuowanego w Zielonej Hucie na dz. nr 72/1 prowadzonego przez Gminę Konarzyny zwanego w dalszej części
regulaminu PSZOK.
§ 2. 1. Do PSZOK są dostarczane odpady zbierane w sposób selektywny, wytworzone przez osoby fizyczne
zamieszkałe na terenie Gminy Konarzyny.
2. Przyjmowanie odpadów zbieranych selektywnie, dostarczonych przez mieszkańców Gminy Konarzyny
odbywać się będzie co najmniej dwa razy w tygodniu po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz
aktualnego na dzień dostarczenia odpadów dowodu uiszczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
§ 3. 1. Odpady wytworzone przez osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy Konarzyny przyjmowane będą
bezpłatnie, zgodnie z opisanymi zasadami w niniejszym regulaminie.
2. W PSZOK przyjmowane i zbierane są niżej wymienione odpady:
- przeterminowane leki;
- chemikalia;
- zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe;
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
- meble i inne odpady wielkogabarytowe ;
- zużyte opony ( do średnicy 140cm);
- odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone;
- tonery i tusze pochodzące z gospodarstw domowych;
- szkło;
- tworzywo sztuczne;
- metale;
- opakowania wielomateriałowe;
-odpady budowlano- rozbiórkowe w ilości do 500 kg na rok, pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych
z gospodarstw domowych, z prac, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub
na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano- architektonicznej.
3. Odpady mogą być dostarczone pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.
Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na koszt własny.
4. W PSZOK nie będą przyjmowane:
- zmieszane odpady komunalne;
- odpady budowlane zawierające azbest;
- odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo
domowe;
- odpady od przedsiębiorstw;
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- odpady nieprawidłowo zabezpieczone ( dot. odpadów niebezpiecznych), odbiegające właściwościami od
odpadów wymienionych w ust. 2 lub zanieczyszczone, w sposób uniemożliwiający klasyfikacje odpadów zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. Nr. 112,
poz. 1206) .
§ 4. Wymienione w § 3 ust. 2 odpady będą magazynowane w odpowiednich, wyznaczonych miejscach
przeznaczonych do tego celu, w sposób selektywny, bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska.
§ 5. 1. Przywieziony odpad powinien być w takiej formie i ilości, która umożliwia swobodne przeniesienie
odpadu do urządzeń znajdujących się na terenie PSZOK przez dostarczającego odpad, bez konieczności użycia
specjalistycznego sprzętu .
2. Wjazd na teren PSZOK jest możliwy tylko i wyłącznie za pozwoleniem pracownika.
3. Pracownik PSZOK przy braku możliwości sklasyfikowania przywiezionego odpadu może odmówić
przyjęcia odpadu.
4. Każdy przywieziony odpad do PSZOK przez dostarczającego będącego osobą prywatną powinien być
zebrany zgodnie z zasadami segregacji odpadów komunalnych.
§ 6. Każdorazowe dostarczanie odpadu przez wytwórcę do PSZOK będzie potwierdzone kartą przyjęcia
odpadów, stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu.
§ 7. Zebrane odpady w PSZOK będą poddawane procesowi odzysku lub unieszkodliwieniu w instalacjach
Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze sp. z o.o. zgodnie z posiadanymi zezwoleniami lub będą
przekazywane do podmiotów posiadających zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności
w zakresie odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów. Wszystkie prowadzone działania w zakresie
gospodarki odpadami będą zgodne z ustawą z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r. poz.21)
§ 8. W PSZOK prowadzona będzie ewidencja odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
(Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz.1673).

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Ejsmont
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Załącznik do Regulaminu Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych

Karta przekazania odpadu
Nr karty:

Data:

Posiadacz odpadów, który przekazuje
odpad

Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad

Kod odpadu

Gmina Konarzyny
ul. Szkolna 7
89-607 Konarzyny

Rodzaj odpadu (nazwa potoczna)

Potwierdzam przekazanie odpadu
(podpis)
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Potwierdzam przejęcie odpadu
(podpis)

Zaznacz
odpowiedni kod

Uwagi
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