ZARZĄDZENIE NR 22/2013
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 27 czerwca 2013r.
w

sprawie

"Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) zarządza się, co następuje:
§1
1. Ustala się "Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" dla
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego w Jordanowie Śląskim
przy ulicy Dalekiej 2 stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Wprowadza się wzór
załącznik nr 2 do zarządzenia.

formularza

przyjęcia odpadów, którego wzór stanowi

3. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, należy umieścić w widocznym i łatwo
dostępnym miejscu na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
oraz na stronie internetowej Gminy Jordanów Śląski.
§2
Wykonanie i nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy
Jordanów Śląski.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od dnia 30 czerwca
2013 r.

Wójt Gminy Jordanów Śląski
(-) Henryk Kuriata

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 22/2013
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 27 czerwca 2013r.
Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
§1
Regulamin
określa
zasady
przyjmowania
odpadów
komunalnych przez Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwane dalej "PSZOK".
1.

PSZOK
ustawowo
•
•
•

§2
czynny jest w dni robocze od wtorku do soboty, za wyjątkiem dni
wolnych od pracy, tj:
wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 1000 do 1500
środa w godzinach od 1200 do 1800
sobota w godzinach od 1000 do 1400

2. W uzasadnionych
wstrzymane.

przypadkach

przyjmowanie odpadów może zostać okresowo
§3

1. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne
przez mieszkańców Gminy Jordanów Śląski.

wytworzone

i dostarczone

2. Na PSZOK-u zbierane
są
tylko i
wyłącznie wskazane poniżej rodzaje
odpadów sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27
września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206) i
oznaczone odpowiednio kodami:
1) 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury (kartony, pudełka
papierowe, itp.);
2) 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych;
3) 15 01 03 - opakowania z drewna;
4) 15 01 04 - opakowania z metali (puszki);
5) 15 01 05 - opakowania wielomateriałowe (kartony po napojach,
itp.);
6) 15 01 07 - opakowania ze szkła;
7) 16 01 03 - zużyte opony;
8) 20 01 13 - rozpuszczalniki;
9) 20 01 21 - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające
rtęć;
10) 20 01 27 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice zawierające substancje niebezpieczne;
11) 20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice inne niż wymienione w 20 01 27;
12) 20 01 32 - leki inne niż wymienione w 20 01 31;
13) 20 01 33 - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i
akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03
oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te
baterie;
14) 20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione
w 20 01 33;
15) 20 01 35 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne
niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki;

16) 20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne
niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35;
17) 20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37;
18) 20 01 39 - tworzywa sztuczne (meble ogrodowe, wiadra, miski,
doniczki, itp.);
19) 20 01 40 - metale;
20) 20 01 80 - środki ochrony roślin inne niż wymienione
w 20 01 19;
21) 20 01 99 - inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny;
22) 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji (gałęzie, liście,
skoszona trawa;
23) 20 03 77 - meble i inne odpady wielkogabarytowe;
24) 17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;
25) 17 01 02 - gruz ceglany;
26) 17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia.
§4
1. Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i
nie cieknących pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu.
2. Odpady ulegające biodegradacji, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 22,
przyjmowane są w workach foliowych o pojemności od 60 do 120 l. Każdy mieszkaniec
Gminy Jordanów Śląski może dostarczyć jednorazowo maksymalnie 6 takich worków.
§5
Do PSZOK-u przyjmowane
są
wyłącznie
odpady
dostarczone
w
sposób
umożliwiający ich selektywne odebranie zgodnie z kategoriami odpadów wymienionymi w
§ 3 ust. 2.
§6
Obsługa PSZOK-u odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny
z Regulaminem, w szczególności z § 3 - § 5.
§7
Każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK-u potwierdzane
przyjęcia odpadów.

jest

na formularzu

§8
Na terenie PSZOK-u dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką
osoby pełnoletniej.
§9
Osoby przebywające na terenie PSZOK-u obowiązane są do:
1) przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK-u, w szczególności w zakresie miejsca
złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK-u;
2) zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności
nieużywania źródeł
otwartego ognia;
3) stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 22/2013
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 27 czerwca 2013r.
(WZÓR)
Dane przyjmującego
Gmina Jordanów Śląski
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
ul. Daleka 2
55-065 Jordanów Śląski
Przyjęcie odpadów nr…………………, dnia…………………………
Lp.

Nazwa
odpadów

Kod i
rodzaj
odpadów

JM
(kg,
l,
szt.)

Ilość

RAZEM:
Przyjmujący

Przekazujący
Imię:
Nazwisko:
Adres:
PESEL:
Telefon:*
e-mail:*
Podpis
*nieobowiązkowe

