Regulamin korzystania z
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
dla Miasta Podkowa Leśna
§1
1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych dla Miasta Podkowa Leśna, zwanego dalej PSZOK.
2. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne z gospodarstw
domowych wytwarzane przez Mieszkańców Miasta Podkowa Leśna z przeznaczeniem do
unieszkodliwiania lub odzysku.
3. PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów
biodegradowalnych i zielonych.
4. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych,
odpowiednio oznakowanych kontenerach i pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach, w
sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.
5. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, zasad
BHP. i ppoż, oraz poleceń pracownika obsługi PSZOK.
6. Na terenie PSZOK dzieci mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.
§2
1. PSZOK przyjmuje odpady w dniach: Wtorek godzina 14. 00 - 20.00, Czwartek godzina
14.00- 20.00 oraz Piątek godzina 8.00 – 14. 00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Pracownik obsługujący PSZOK dokonuje ważenia odpadów komunalnych i identyfikacji ich
rodzaju.
3. Pracownik obsługujący PSZOK nie ma obowiązku rozładunku przywiezionych odpadów
komunalnych z pojazdu, jedynie wskazuje miejsce ich rozładunku, wyjątek stanowią odpady
niebezpieczne, które zostają umieszczone przez pracownika obsługującego PSZOK w
przeznaczonym do tego miejscu.
§3
1. Odpady komunalne należy dostarczać do PSZOK posegregowane i niezanieczyszczone innymi
odpadami.
2. Odpady komunalne można dostarczać do PSZOK samochodami nieprzekraczającymi
dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 tony.
3. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących i
nieuszkodzonych) opakowaniach, oraz posiadać informację (etykietę), umożliwiającą
identyfikację odpadu w chwili przekazania.
§4
1. Osoby dostarczające odpady do PSZOK-u w uzasadnionych przypadkach, opisanych w dalszej
części niniejszego Regulaminu, mogą być wezwane przez uprawnionego pracownika obsługi
do potwierdzenia swego prawa do nieodpłatnego skorzystania z PSZOK-u.
2. Potwierdzenie prawa do bezpłatnego skorzystania z PSZOK-u następuje (w szczególności)
poprzez wykonanie co najmniej 1 z poniżej wymienionych czynności:
1) okazanie dokumentów potwierdzających tożsamość dostarczającego odpady i adres
posesji,
2) okazanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatą za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za ostatni kwartał,
3) podpisanie stosownego oświadczenia w sprawie uprawnienie do korzystania z PSZOK-u.
3. Obsługa PSZOK-u jest uprawniona do oceny, czy dowożone odpady są rzeczywiście odpadami
komunalnymi, czy ze względu na ich ilości lub rodzaj są odpadami innymi niż komunalne
powstające w gospodarstwach domowych mieszkańców Podkowy Leśnej. Pracownik może
odmówić przyjęcia odpadów jeśli zajdzie prawdopodobieństwo próby dostarczenia odpadów

spoza Gminy Podkowa Leśna bądź pochodzenia z działalności gospodarczej tj. z nieruchomości
niezamieszkałych. Pracownik PSZOK-u może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy
istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi powstałymi w
gospodarstwie domowym
§5
PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych:
- opakowania z tekstyliów (np. worki jutowe);
- pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach;
- opony pojazdów osobowych, motocykli, rowerów;
- odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki, glazury i terakoty, papy, styropianu budowlanego itp.;
- szkło (okienne, drzwiowe bezbarwne);
- lustra;
- odzież;
- tekstylia (koce, zasłony, obrusy itp.);
- opakowania po farbach;
- tusze, tonery do drukarek;
- drewno tj. skrzynki drewniane, deski, itp.;
- doniczki, wiadra, skrzynki, miski, zabawki, meble ogrodowe itp.;
- ramy rowerowe, koła rowerowe, wieszaki, obudowy urządzeń, klamki, elementy metalowe itp.;
- szkło opakowaniowe;
- urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne np; lodówki, chłodziarki, klimatyzatory domowe;
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne np odbiorniki radiowe i TV zawierające lampy rtęciowe,
zmywarki, kuchenki gazowe i elektryczne, pralki, odkurzacze, odtwarzacze CD, DVD;
- akumulatory, baterie;
- odpady wielkogabarytowe;
§6
PSZOK nie przyjmuje:
- odpadów innych niż wymienione w § 4;
- materiałów zawierających azbest;
- odpadów w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji
znajdujących się wewnątrz tego opakowania;
- odpadów w ilościach i charakterze wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej.
§7
1. Wszelkich informacji o pracy PSZOK można uzyskać:
1) u pracownika obsługującego PSZOK,
2) pod numerem telefonu: 022- 868-48-20
3) na stronach internetowych: www.puhetman.pl
4) w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Podkowa
Leśna pod numerem telefonu: 22 759 21 21
2. Każda zmiana Regulaminu będzie publikowana na 14 dni przed wejściem w życie.
OBOWIĄZUJE ZAKAZ PRZYWOŻENIA DO PSZOK ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ, W STOSUNKU DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ ODRĘBNE PRZEPISY
W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 03-09-2019

