REGULAMIN
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
W ŁABISZYNIE
1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej
w Łabiszynie przy ul. Przemysłowej, zwanym w skrócie PSZOK.

Zbiórki

Odpadów

Komunalnych

2. PSZOK jest czynny przez cały rok, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy, w dniach:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00
w soboty od 8:00 do 14:00
3. Obsługą PSZOK w Łabiszynie zajmują się pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie.
4. Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych, o których mowa w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Łabiszyn, wnoszących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. W PSZOK przyjmowane i zbierane są niżej wymienione odpady:
Papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury;
Szkło oraz opakowania ze szkła;
Tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe;
Odzież i tekstylia;
Metale oraz opakowania z metali (np. z blachy stalowej, aluminium itp.);
Odpady wielkogabarytowe;
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;
Odpady niebezpieczne: opakowania zawierające resztki farb, lakierów, rozpuszczalników,
środków do impregnacji drewna, opakowania po aerozolach, w tym po środkach ochrony roślin;
Odpadowe oleje mineralne i syntetyczne;
Odpady niebezpieczne: kwasy, alkalia, rozpuszczalniki;
Detergenty zawierające substancje niebezpieczne;
Przeterminowane leki;
Zużyte baterie i akumulatory;
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne;
Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone (gałęzie, skoszona trawa, liście);
Gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
ceramicznych i elementów wyposażenia;
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Zużyte opony.
6. Odpady wymienione w pkt. 5 przyjmowane są nieodpłatnie.
7. Odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób
nieprzekraczającej 1 m3/rok z gospodarstwa domowego.
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8. W PSZOK nie są przyjmowane zmieszane odpady komunalne oraz odpady zawierające azbest.
9. Wymienione w pkt. 5 odpady magazynowane będą
w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi
i środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zebrane odpady przekazywane będą do podmiotów
posiadających wymagane prawem uzgodnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:
przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz
sposobu poruszania się po PSZOK;
zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia;
stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.

