Regulamin
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

§ 1.
1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Mieście Brzeziny, zlokalizowanego w Brzezinach przy ul. Łódzkiej 35,
zwanego dalej "PSZOK".
2. PSZOK prowadzony jest przez Spółdzielnię Socjalną COMMUNAL SERVICE z siedzibą w
Brzezinach przy ul. H. Sienkiewicza 10/12.
§ 2.
PSZOK czynny jest:
- od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1400,
- w soboty w godz. 900 - 1300,
z wyłączeniem dni świątecznych i niedziel.
§ 3.
1. Do PSZOK przyjmowane są bezpłatnie odpady dostarczone przez właścicieli
nieruchomości objętych gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie Miasta Brzeziny, ujętych w
ewidencji prowadzonej przez Urząd Miasta Brzeziny, po okazaniu potwierdzenia
uiszczenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości.
2. Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nie ujętych w
ewidencji prowadzonej przez Urząd Miasta Brzeziny, zostaną przyjęte do PSZOK
odpłatnie, zgodnie ze stawkami określonymi w cenniku stanowiącym załącznik nr 2
do Regulaminu.
3. Odpady powinny być dostarczane do PSZOK pojazdami o dopuszczalnej masie
całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.
4. Wjazd na teren PSZOK jest możliwy tylko i wyłącznie za zezwoleniem obsługi PSZOK.
5. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK po stwierdzeniu
zgodności rodzaju dostarczonych odpadów z wykazem przyjmowanych odpadów, ich
czystości, składu, ilości itp.
6. Upoważniony pracownik PSZOK nie wyjmuje odpadów z pojazdu, a jedynie wskazuje
miejsce gdzie należy złożyć przywiezione odpady, tj. w którym pojemniku czy
kontenerze je umieścić.
7. Upoważniony pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów nie
wymienionych w Regulaminie i dostarczonych w sposób niezgodny z Regulaminem.

§ 4.
1. Do PSZOK właściciele nieruchomości dostarczają odpady posegregowane.
2. Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:
1) papier i tektura,
2) tworzywa sztuczne,
3) opakowania,
4) szkło,
5) metale,
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. pralki, kuchenki, piecyki,
telewizory, komputery, monitory, lodówki, odkurzacze itp.),
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe wytworzone w gospodarstwie
domowym (np. regały, tapczany, stoły, krzesła, materace, wózki dziecięce,
deski do prasowania itp), choinki naturalne (przyjmowane w styczniu i lutym).
8) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac
remontowych, nie wymagających uzyskania pozwolenia, ani zgłoszenia zamiaru
budowy lub wykonania robót budowlanych, w ilości nie przekraczającej 2 m 3 w
roku z gospodarstwa domowego np.:
a) gruz ceglany i betonowy,
b) cegły,
c) dachówki,
d) terakota oraz gres,
e) instalacje metalowe i PVC (przewody wodociągowe i kanalizacyjne),
f) tynki, gips, cement, karton gips,
g) ceramika sanitarna - elementy wyposażenia łazienki i kuchni,
tradycyjnie wykonywane z różnych rodzajów ceramiki pokrytej
szkliwem, niebędące płytkami ceramicznymi (np. umywalki,
zlewozmywaki, sedesy, kompakty WC, bidety, brodziki ceramiczne,
wanny kąpielowe wykonane z ceramiki).
9) zużyte baterie i akumulatory,
10) zużyte opony (pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie
domowym tj. z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów,
wózków rowerowych i inwalidzkich, czterokołowców oraz przyczep do tych
pojazdów),
11) odpady biodegradowalne pochodzące z pielęgnacji przydomowych ogrodów
np. rozdrobnione gałęzie i konary drzew
umożliwiające ich dalsze
zagospodarowanie w procesie kompostowania, tj. nie mogą być w stanie
rozkładu, zgniłe czy sfermentowane,

3. Rodzaje odpadów, które nie będą przyjmowane do PSZOK:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

zmieszane odpady komunalne,
odpady budowlane zawierające azbest lub zmieszane z innymi odpadami,
materiały izolacyjne takie jak: styropian budowlany, wełna mineralna, papa,
szyby samochodowe,
części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory, gumy, uszczelki itp.),
opony od samochodów ciężarowych,
szkło zbrojone i hartowane,
odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego
źródła niż gospodarstwo domowe,

9) odpady niebezpieczne,
10) odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej
11) odpady odbiegające właściwościami od odpadów wymienionych w ust. 2 lub
zanieczyszczone, w sposób uniemożliwiający klasyfikację odpadów.
12) odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym
wyciek substancji znajdujących się wewnątrz opakowania,
13) padłe zwierzęta.
4. Przywiezione przez właściciela nieruchomości odpady powinny być w takiej formie i
ilości, która umożliwi swobodne przeniesienie odpadów do urządzeń znajdujących
się na terenie PSZOK bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu.
§ 5.
1. Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone.
2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być zdekompletowany.
3. Opakowania po substancjach niebezpiecznych powinny być oryginalnymi
opakowaniami producenta ( posiadać etykietki, nie powinny być uszkodzone).
§ 6.
1. Potwierdzenie przyjęcia odpadów odbywa się na podstawie "Oświadczenia o
przekazaniu odpadów", stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Oświadczenie o przekazaniu odpadów zawiera dane przekazującego odpady, w tym:
imię i nazwisko lub nazwę zarządcy, adres zamieszkania lub siedziby oraz datę
przyjęcia odpadu, rodzaj i kod odpadu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
3. Osoby fizyczne dostarczające odpady do PSZOK, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 4
ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez administratora
danych, którym jest Prezes Spółdzielni Socjalnej COMMUNAL SERVICE. Dane będą
przetwarzane wyłącznie dla realizacji celów systemu zbiórki odpadów komunalnych
od mieszkańców i mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie w celu

potwierdzenia miejsca zamieszkania osób przewożących odpady do PSZOK oraz
pochodzenia dostarczonych odpadów. Podanie danych jest dobrowolne, lecz
odmowa podania jest równoznaczna z brakiem możliwości bezpłatnego przekazania
odpadów. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawienia.
§ 7.
1. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:
1) podporządkowania się poleceniom obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie
miejsca oraz sposobu zdeponowania dostarczonych odpadów oraz sposobu
poruszania się po terenie PSZOK.
2) zachowania wymogów BHP i p.poż., w tym do nie używania otwartego ognia,
nie palenia papierosów.
3) dostosowania się do kierunków ruchu wynikających z oznakowania.
4) stosowania się do ogólnych przepisów ruchu drogowego.
4. Korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacja
Regulaminu i cennika usług.
§ 8.
Spółdzielnia Socjalna COMMUNAL SERVICE prowadzi ewidencję odpadów zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U. z 2013 r. poz. 21) oraz
przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
§ 9.
Niniejszy regulamin obwiązuje od dnia podpisania.

