Harmonogram pracy PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
mieści się na terenie:

Oczyszczalni ścieków w miejscowości Dychów 55F
Działka nr 316/2
66-626 Dychów

„PSZOK” jest czynny :
W poniedziałki i czwartki w godzinach od 11:00 do 13:00
w soboty w godzinach od 11:00 do 12:00

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
zlokalizowanego w Dychowie
§1
Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej „PSZOK”.
§2
1. PSZOK przyjmuje odpady komunalne wytworzone i dostarczone przez mieszkańców
Gminy Bobrowice w ramach umowy zawartej z firmą TEW GO Sp. z o.o. ul. Szosa
Bytomska, 67-100 Kiełcz
2. Odpady przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie od mieszkańców nieruchomości
zamieszkałych.
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3. Dostarczający odpady zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego
uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Międzygminnego
Związku Gospodarowania Odpadami „ODRA-NYSA-BÓBR”.
4. PSZOK jest czynny przez cały rok wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.
5. W PSZOK odbierane są tylko i wyłącznie wskazane poniżej rodzaje odpadów
komunalnych:









odpady surowcowe ( papier, szkło, tworzywa sztuczne, tekstylia )
odpady biodegradowalne
przeterminowane leki i chemikalia
zużyte baterie i akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe,
odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstwa domowego,
zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony
z gospodarstwa domowego,

6. PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:


szyb samochodowych



odpadów zawierających azbest



części samochodowych (tj. zderzaki, reflektory itp. )



odpady niebezpieczne bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiety)



odpady w opakowaniach cieknących



wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa
domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, sole chemiczne,
odczynniki chemiczne) – szczególnie dostarczane w dużych ilościach



zmieszane odpady komunalne

7. Ilość i rodzaj dostarczonych odpadów wymienionych w punkcie 5, nie może wskazywać,
że pochodzą one z działalności gospodarczej ani świadczyć o likwidacji takiej działalności.
8. Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne
z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
§3
1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
2. Obsługa PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazuje osobie
dostarczającej odpady, miejsce gdzie i w którym kontenerze je umieścić.
3. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności
z wykazem przyjmowanych odpadów, ich czystości, składu. Mieszkaniec na żądanie
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obsługi PSZOK zobowiązany jest otworzyć worek z odpadami w celu weryfikacji jego
zawartości ze złożoną deklaracją.
4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego
regulaminu i do wykonywania poleceń pracownika punktu w zakresie przekazania
odpadów.
§4
1. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.
2. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.
3. Każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK potwierdzane jest na formularzu przyjęcia
odpadów.
4. Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i nie
cieknących pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu.
5. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady dostarczone w sposób umożliwiający ich
selektywne odebranie.
§9
Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny
z Regulaminem.
§ 10
Na terenie PSZOK dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby
pełnoletniej.
§ 11
Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:
1) przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia
odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK;
2) zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego
ognia;
3) zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń;
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§ 12
Harmonogram i Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych jest dostępny na stronie internetowej: www.bip.bobrowice.pl

KODY ODPADÓW

16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
16 02 09* Transformatory i kondensatory zawierające PCB Z Tr
16 02 10* Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09 Z
Tr
16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC Z Tr
16 02 12* Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest Z Tr
16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16
02 12 Z Tr
16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 Z Tr
16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń Z Tr
16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 Z Tr

16 06 Baterie i akumulatory
16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe Z Tr
16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe Z Tr
16 06 03* Baterie zawierające rtęć Z Tr
16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) Z Tr
16 06 05 Inne baterie i akumulatory Z Tr
16 06 06* Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów Z Tr
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17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły,
płyty, ceramika)
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów Tr
17 01 02 Gruz ceglany Tr
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia Tr
17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne Tr
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 Tr
17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. Tr
17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg Tr
17 01 82 Inne nie wymienione odpady Tr

16 05 Gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia
16 05 04* Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
16 05 05 Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04 Z Tr
16 05 06* Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje
niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych Z Tr
16 05 07* Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane
odczynniki chemiczne) Z Tr
16 05 08* Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane
odczynniki chemiczne) Tr
16 05 09 Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 Z Tr

18 Odpady medyczne i weterynaryjne
18 01 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) Z Tr
18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 Z Tr
18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne Z Tr
18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06 Z Tr
18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne Z Tr
18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08 Z Tr
18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego Z Tr
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18 01 81 Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 80 Tr

16 01 Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady
z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16
08)
16 01 03 Zużyte opony Z Tr

20 03 07 Meble i inne odpady wielkogabarytowe
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