Regulamin
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.
§1
Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (zwanego dalej PSZOK) zlokalizowanego w Płońsku przy
ul. Sienkiewicza. Każdy korzystający z PSZOK zobowiązany jest do zapoznania się
i bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.
§2
PSZOK czynny jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00
do 18:00 oraz w soboty od 8:00 do 14:00.
§3
1. Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne wytworzone i dostarczone
wyłącznie przez mieszkańców miasta Płońsk oraz gminy Płońsk.
2. Odpady przyjmowane są nieodpłatnie po udokumentowaniu zamieszkania
na terenie miasta Płońsk lub gminy Płońsk (na podstawie np. dowodu
osobistego, umowy najmu, potwierdzenia dokonywania opłat za odpady itp.).
3. Przy odbiorze poszczególnych frakcji wyselekcjonowanych odpadów pracownik
PSZOK określa ilość tych odpadów oraz odnotowuje w jakościowej i ilościowej
ewidencji przyjmowanych odpadów wraz z danymi właściciela nieruchomości,
który dostarczył odpady. Na tej podstawie pracownik wydaje mieszkańcowi
dokument potwierdzający przyjęcie jego odpadów do PSZOK.
§4
1. W PSZOK przyjmowane są wyłącznie następujące rodzaje odpadów:

papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,

tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych,

metale, opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe,

szkło, opakowania ze szkła,

drewno, opakowania z drewna,

zużyte opony,

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów mieszkań
i niewielkich remontów domów,

gruz ceglany z remontów mieszkań i niewielkich remontów domów,

odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

usunięte tynki, tapety, okleiny,

odzież, tekstylia,

lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

urządzenia zawierające freony,

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające
substancje niebezpieczne,

leki,

baterie, akumulatory,

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,

odpady ulegające biodegradacji,

odpady wielkogabarytowe.

2. W PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady zebrane selektywnie oraz
dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie.
3. Odpady płynne muszą znajdować się w szczelnych, niecieknących
i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę)
umożliwiającą identyfikację odpadu.
§5
1. PSZOK nie przyjmuje odpadów takich jak:

szyby samochodowe,

odpady zawierające azbest (eternit),

materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa,

części samochodowe (zderzaki, reflektory, siedzenia, elementy silników,
przekładni, felgi, karoserie i ich części, rury wydechowe itp.),

odpady niebezpieczne bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak
etykiet),

odpady w opakowaniach cieknących,

odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności
gospodarczej – wszelkie odpady w ilościach masowych,

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

opony ciągników, maszyn rolniczych i samochodów innych niż osobowe,

zmieszane odpady komunalne.
2. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi
odpadami.
3. W PSZOK nie są przyjmowane odpady powstające w wyniku prowadzenia
działalności gospodarczej.
§6
1. Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to
sprzeczne z Regulaminem bądź mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
2. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do przestrzegania
zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów,
sposobu poruszania się po PSZOK oraz zachowania wymogów bezpieczeństwa.
3. Obsługa PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazuje
osobie dostarczającej odpady miejsce, w którym należy je umieścić.
4. Na terenie PSZOK obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz używania źródeł
otwartego ognia.
§7
Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
dostępny jest na stronie: www.pgk.plonsk.pl.

