Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2013
Kierownika Gminnego Zakładu Usług
Komunalnych w Hrubieszowie z/s w
Świerszczowie z dnia 30.grudnia 2013r.

Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Świerszczowie.
§ 1.
Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów przez Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych , zwany dalej „PSZOK” zlokalizowany w Gminnym Zakładzie
Usług Komunalnych w Hrubieszowie z/s w Świerszczowie zwanym dalej „Zakładem”.
§ 2.
1.PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne wytworzone i dostarczone własnym
transportem przez mieszkańców Gminy Hrubieszów.
2. PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1500.
§ 3.
1.W PSZOK odbierane są odpady zbierane w sposób selektywny, z podziałem na następujące
rodzaje, takie jak:
a. przeterminowane leki i chemikalia,
b. zużyte baterie i akumulatory,
c. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
d. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
e. odpady budowlane i rozbiórkowe,
f. zużyte opony,
g. odpady zielone,
h. odpady biodegradowalne,
i. papier i tektura,
j. szkło,
k. tworzywa sztuczne,
l. metale.
2. PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych oraz zanieczyszczonych innymi odpadami.
3. W PSZOK nie można umieszczać odpadów powstających w wyniku działalności
gospodarczej, a ponadto nie można umieszczać :
a. odpadów zawierających azbest,
b. szyb samochodowych i części samochodowych,
c. szkła zbrojonego i hartowanego,
d. odpadów niebezpiecznych bez możliwości identyfikacji (bez etykiet).
§ 4.
1.Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik Zakładu.
2. Pracownik przyjmujący odpady dokonuje sprawdzenia czy mieszkaniec dostarczający
odpady złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

3. Pracownik przyjmujący odpady dokonuje wpisów do rejestru przyjmowania odpadów , a w
szczególności rejestruje od kogo pochodzą odpady, ich rodzaje i ilości.
4. Rozładowanie i umieszczenie odpadów we właściwym miejscu w PSZOK należy do
dostarczającego odpady.
§ 5.
1.Przyjęcia dokonuje się po uprzednim sprawdzeniu czy dostarczone odpady są
posegregowane w sposób wskazany w § 3 pkt 1.
2. Odpady , za wyjątkiem mebli i odpadów wielkogabarytowych ,zużytych opon oraz
odpadów budowlanych i rozbiórkowych nie mogą być dostarczane luzem, powinny być
zapakowane w worki .
3. Odpady rodzaju przeterminowane leki i chemikalia powinny być zapakowane w szczelne
pojemniki.
4. Pracownik może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku gdy nie są one odpowiednio
posegregowane i nie są odpowiednio zapakowane.
§ 6.
1.Mieszkańcy dostarczający odpady do PSZOK obowiązani są do :
a. przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w szczególności nie używania źródeł
otwartego ognia na terenie PSZOK,
b. przestrzegania zaleceń obsługi w zakresie miejsca złożenia odpadów.
2. Wszelkich informacji o pracy PSZOK udziela pracownik na miejscu lub pod numerem
telefonu 84 6971660.

