Regulamin PSZOK ZGK obowiązujący od 01.01.2016

REGULAMIN
PRZYJMOWANIA ODPADÓW OD MIESZKAŃCÓW GMINY SUCHY LAS
W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
1. Lokalizacja i godziny otwarcia PSZOK na terenie gminy Suchy Las
1) PSZOK ZGK Chludowo
Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o.
ul. Golęczewska
62-001 Chludowo
tel. 691 150 250 (tel. czynny: pn.-pt. 8.00-15.00)
e-mail: segregacja@zgksuchylas.eu
godziny otwarcia: pn. : 8.00-17.00; wt.-pt. 8.00 – 15.00, sobota 9.00 – 12.00.
W niedziele i dni ustawowo wolne od pracy PSZOK jest nieczynny.
2. Przyjmowanie odpadów do PSZOK:
1) Do PSZOK mogą być dostarczane wyłącznie odpady z terenu gminy Suchy Las.
2) Przyjmowanie do PSZOK odpadów problemowych określonych w wykazie w ppkt 4)
pochodzących z nieruchomości zamieszkałych (gospodarstw domowych) gminy Suchy Las jest
bezpłatne. Natomiast odpady wykraczające poza ten zakres zgodnie z ppkt 6), mogą zostać przyjęte do
PSZOK od mieszkańców gminy odpłatnie wg obowiązującego cennika.
3) Odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych mieszkaniec może dostarczyć w takiej ilości i wielkości
by móc włożyć je do pojemnika 1100l. na wtórne surowce opakowaniowe.
Opakowania szklane z podziałem na kolorowe i bezbarwne, a także opakowania z tektury i papieru,
niezanieczyszczone substancjami obcymi, mieszkaniec może dostarczyć w każdej ilości, z zastrzeżeniem
ppkt. 9) i złożyć do kontenerów/pojemników wskazanych przez pracownika ZGK.
4) Wykaz odpadów przyjmowanych nieodpłatnie do PSZOK od mieszkańców gminy Suchy Las zgodnie z
posiadanymi decyzjami:

1 ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
1.1
1.2
1.3

Małe AGD (odkurzacz, czajnik, toster, lokówka itp.)
Duże AGD (pralka, zamrażalka, mikrofal. itp.)
Duże AGD (lodówka, zamrażalka, chłodziarka. itp.)

1.4

Monitory i TV

1.5

Sprzęt IT (Drukarki, ksera, skanery, klawiatury, itp)

1.6

Komputery

1.7

RTV (radio, dvd,video, itp )

1.8

Elektronarzędzia (wiertarki, piły, kosiarki, szlifierki itp.)

1.9
2.1

Świetlówki
2 ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY
Baterie i akumulatory

3 ODPADY WIELKOGABARYTOWE
3.1 Odpady wielkogabarytowe (kanapy, fotele, krzesła, meble, dywany, wykładziny)

4.1

4 ODPADY ZIELONE
Odpady zielone (trawa, liście, rozdrobnione gałązki) - zgodnie z ppkt.13

5 PRZETERMINOWANE LEKI
5.1 Przeterminowane leki
6 CHEMIKALIA
6.1 Farby
6.2 Rozpuszczalniki
6.3 Środki ochrony roślin
6.4 Detergenty
INNE ODPADY NIEBEZPIECZNE POWSTAJĄCE W GOSPODARSTWACH
7 DOMOWYCH
7.1 Zużyty olej silnikowy i przekładniowy
7.2 Filtry olejowe
7.3 Opakowania po olejach
8 PAPIER I TEKTURA
8.1 Papier i tektura
9 SZKŁO I ODPADY OPAKOWANIOWE ZE SZKŁA
9.1 Szkło i odpady opakowaniowe ze szkła - kolorowe
Szkło i odpady opakowaniowe ze szkła – bezbarwne
10 TWORZYWA SZTUCZNE
10.1 Opakowania z tworzyw sztucznych
10.2 Tworzywa sztuczne(meble ogrodowe, skrzynki, doniczki, czyste wiaderka )
10.3 Styropian opakowaniowy
11 METALE
11.1 Metale (złom)
12 OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
12.1 Opakowania wielomateriałowe (kartoniki po mleku i sokach)
13 ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE
13.1 Niezanieczyszczony gruz ceglany i/lub betonowy z ograniczeniami zgodnie z ppkt.12
14 ZUŻYTE OPONY
14.1 Opony z pojazdów o dmc do 3,5T z ograniczeniami zgodnie z ppkt.12
Jeśli powyższe odpady są dostarczane do PSZOK w ilości wskazującej, że pochodzą one z
działalności gospodarczej pracownik PSZOK może odmówić bezpłatnego ich przyjęcia (np. w
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przypadku, gdy odpady niebezpieczne zostaną dostarczone w opakowaniach przemysłowych, meble
zostaną przywiezione w dużej ilości pojazdem ciężarowym, itp.).
5) PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

materiały zawierające azbest,
szyb samochodowych,
szkła zbrojonego i hartowanego,
odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
odpady w opakowaniach cieknących.
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
innych, nie wymienionych w regulaminie

6) Wykaz odpadów przyjmowanych odpłatnie - każdorazowo zawarty jest w cenniku stanowiącym
Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu ( punkt I. Załącznika Nr 1)
7) Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) i
nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację
odpadu w chwili przekazania.
8) Pracownik ZGK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa
oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
9) Pracownik ZGK nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazuje miejsce gdzie należy
je donieść i w którym pojemniku, koszu umieścić.
10) Odpady przyjmowane są po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu, na podstawie którego
pracownik ZGK stwierdza z jakiej nieruchomości zostały dostarczone.
11) Rejestr limitów PSZOK ZGK został utworzony w dniu 01.01.2016 i uaktualniany jest do czasu
funkcjonowania PSZOK ZGK. Dostęp do Rejestru limitów PSZOK ZGK mają pracownicy
ZGK(upoważnieni przez Prezesa Zarządu) oraz Urzędu Gminy Suchy Las(upoważnieni przez Wójta Gminy
Suchy Las).
12) Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXIX/399/13 z dnia 26 września 2013 r. oraz UCHWAŁĄ NR XI/124/15
z dnia 29 października 2015r. RADY GMINY SUCHY LAS do PSZOK można dostarczyć ograniczoną
ilość niżej wymienionych odpadów:
1) odpady budowlane i rozbiórkowe (tylko niezanieczyszczony gruz ceglany i/lub betonowy) – do
1 tony z jednej nieruchomości w danym roku kalendarzowym;
2) zużyte opony - pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony –
maksymalnie do 8 sztuk z jednej nieruchomości w danym roku kalendarzowym.
* W celu prawidłowej weryfikacji ograniczeń w odniesieniu do danej nieruchomości zamieszkałej, został
utworzony Rejestr limitów PSZOK ZGK
13) W PSZOK przyjmowane są odpady zielone pochodzące z terenu nieruchomości o
powierzchni terenów zielonych nie większej niż 1000 m².
14) W przypadku, gdy do PSZOK dostarczone zostaną odpady z ppkt.12) pomimo wykorzystanego
rocznego limitu dla nieruchomości, odpady te mogą zostać przyjęte odpłatnie – zgodnie z cennikiem.
15) Cennik stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu może ulegać zmianie.
Strona 3 z 6

16) Każdy mieszkaniec, zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń pracownika ZGK, w celu
zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowej organizacji w PSZOK, w tym do oczekiwania w wyznaczonym
miejscu (znak parkingu)
17) W przypadku rozsypania odpadów ( np. butelek PET) mieszkaniec zobowiązany jest do uprzątnięcia
oraz umieszczenia odpadów do odpowiednich pojemników, tak, by zapewnić prawidłowe warunki
przekazywania odpadów dla kolejnych mieszkańców.
18) Zabronione jest zabieranie odpadów, które zostały już przekazane do PSZOK.
19) W przypadku uszkodzenia pojemników/kontenerów mieszkaniec zobowiązany jest do pokrycia kosztów
naprawy, bądź zakupu nowego pojemnika/kontenera tego samego typu.
20) PSZOK nie wydaje/ podpisuje potwierdzeń przekazania odpadów dla mieszkańców.
21) Teren PSZOK objęty jest całodobowym monitoringiem.
22) Każdy, kto zamierza przekazać odpady do PSZOK zobowiązany jest do zapoznania się z treścią
niniejszego Regulaminu. Przebywanie mieszkańca gminy na terenie PSZOK jest równoznaczne akceptacją
postanowień Regulaminu.
23) Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.

Zatwierdził:
Prezes Zarządu
inż. Jerzy Świerkowski
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ZAŁĄCZNIK NR 1
DO REGULAMINU PSZOK ZGK CHLUDOWO

I. Odpady płatne każdorazowo
P.

RODZAJ ODPADU

1. GAŁĘZIE (opłata za rozdrobnienie)
2. KORZENIE (opłata za rozdrobnienie)
3. Opona ciężarowa/ rolnicza
4. Płyta nida-gips
5. Okna, drzwi, rury - PCV ; zderzak, plastiki samochodowe,
brodziki prysznicowe

6. Styropian budowlany

OPŁATA PRZYJĘCIE
ZA
NETTO

zł / Mg

92,59
125,00
32,41
535,19

zł/worek1

8,33

zł / Mg

685,19

zł / Mg

535,19

zł / Mg
zł / Mg
zł / szt.

zł / Mg

1,39
1,30
232,18
535,19

zł/worek1

11,11

1

zł/worek

7. Odzież
8. Szkło ( płaskie, niehartowane, niezbrojone- szyby)
9. Papa

zł / kg
zł / Mg

VAT

8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%

PRZYJĘCIE
BRUTTO

100,00
135,00
35,00
578,00
9,00
740,00
578,00
1,50
1,40
250,75
578,00
12,00

II. Odpady płatne po przekroczeniu limitów dla nieruchomości lub w przypadku
stwierdzenia, że odpady dostarczone są do PSZOK w ilości wskazującej, że pochodzą one z
działalności gospodarczej (np. w przypadku, gdy odpady niebezpieczne zostaną dostarczone
w opakowaniach przemysłowych, meble zostaną przywiezione w dużej ilości pojazdem
ciężarowym, itp.).
LP.

RODZAJ ODPADU

OPŁATA PRZYJĘCIE
ZA
NETTO

VAT

PRZYJĘCIE
BRUTTO

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
1. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY

bezpł.

0,00

8%

0,00

2. Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 35

bezpł.

0,00

8%

0,00

3. Odpady wielkogabarytowe
ODPADY ZIELONE
4. Odpady ulegające biodegradacji (trawa i liście)
PRZETERMINOWANE LEKI
5. Leki
CHEMIKALIA W TYM OPAK. PO CHEMIKALIACH
6. Rozpuszczalniki
7. Środki ochrony roślin I i II klast toksyczności

zł / Mg

355,19

8%

383,61

zł / Mg

194,40

8%

209,95

zł / kg

2,70

8%

2,92

zł / kg
zł / kg

1,62
4,86

8%
8%

1,75
5,25

8. Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice

zł / kg

1,62

8%

1,75

zł / kg

1,62
2,70

8%
8%

1,75
2,92

MEBLE I ODPADY WIELKOGABARYTOWE

9. Detergenty
10. Środki ochrony roślin- pozostałe

1

– worek 120 l.

zł / kg
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Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki

11. organiczne lub inne substancje niebezpieczne

zł / kg

1,62

8%

1,75

12. Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

zł / kg

0,20

8%

0,22

13. Filtry olejowe
PAPIER I TEKTURA(MAKULATURA)
Opakowania
z papieru i tektury
14.
15. Papier i tektura
SZKŁO I ODPADY OPAKOWANIOWE ZE SZKŁA
16. Opakowania ze szkła
TWORZYWA SZTUCZNE
17. Opakowania z tworzyw sztucznych
18. Tworzywa sztuczne (twarde plastiki)
METALE
Metale
19.
OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
20. Opakowania wielomateriałowe(opak. po mleku i sokach)
ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE

zł / kg

1,08

8%

1,17

bezpł.
bezpł.

0,00
0,00

8%
8%

0,00
0,00

bezpł.

0,00

8%

0,00

bezpł.
zł / kg

0,00
0,46

8%
8%

0,00
0,50

bezpł.

0,00

8%

0,00

bezpł.

0,00

8%

0,00

21. Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów zł / Mg

153,04

8%

165,28

22. Gruz ceglany

zł / Mg

153,04

8%

165,28

zł / Mg

158,84

8%

171,55

zł / szt.

3,70

8%

4,00

INNE ODPADY NIEBEZPIECZNE POWSTAJĄCE W
GOSPODARSTWACH DOMOWYCH

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,

23. odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia

ZUŻYTE OPONY
24. Zużyte opony - osobowe
*Cennik może ulec zmianie.
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