
BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czcrwionka-LeszczYny
Zazqdzenie nr 447t14

Burmistrza Gminy i Miasta Czenrionka - Leszczyny
z dnia 01.10.2014 r.

w sprawie Reguraminu korzystania z punktu Serektywnego Zbierania odpad6w
Komunalnych

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkr 2.ustawy z dnia g marca .rgg0 r. o samorzqdzie gminnym(t1,!z u z 2013t' poz. s94 = poznrelszymi ,riln".il, 
"rt. 

6r ust. 3 ,rtr*v 
= a-il" i-o wzesnia'1996r' o utzymaniu czystosci i pozqoku w gminaih rij. 6r u 22013 r. poz. 1399 z p6zniejszymi

:m.ia.n?ml)r Uchwalv Nr xlilt/567/i4 
^naiv uielsiidl w-czerwionce -"i*r..r;t'-z dnia 2skwiernia 2014 r.(t.j. Dz. Uz. woj. St. z zo,Ar,boi. iis,o:), iazqdzam:

s1

ustalam Reguramin kozystania z punktu serektywnego .zbierania odpad6w Komunarnych(PSzoK) dta cminy i Miasta czerwionka-Les iizyiy,' .zloxatizowanego pzy ur. pornej 6w czerwionce-Leszczynach w bzmieniu ot<resronym il larqczniku stanowiqcym integrarnE czesin i n iejszego zarzqdzenia,

s2

wykonanie zazqdzenia powiezam Dyrektorowi zatzqdu Dr6g i slu2b Komunarnychw Czerwionce-Leszczynach.

s3

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

WNY

nBr Pawel plotrowiczr



BL}RMISTRZ
GMINY i MIASTA

Czerwionka-l*szczyny

Zalqcznik do Zarzqdzenia qqT l/tl
Burmistrza Gminy i Miasta

Czerwionka - Leszczvnv
z dnia .Q/1. .4.Q, .?r.At +l

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOWKOMUN ALNYCH W CZERWIONCB _LESZCZYNACH

l. Zasady 096lne:

l Regulamin okresla zasady funkcjonowania Punktu selektywnego Zbierania odpad6wKom unarnych w czeruvio nce-Leszczynach, zwanego darej psZoK.

: ffii[, 6 fS':'""#i"?.",_"i:,=::r;d;il 2.'lio, bros i sr,zo Komunarnych wzyt 
;tffiI:fU[..J.|;"",'l?11 

w dni 
'o6o"" od pn do pt w godz od e 00 do 17 00 orazwsoboty

4' Punkt PSZoK przyimuje nieodplatnie,. odpady komunalne zebrane w sposob selektywny pzezwlascicieli wylqcznie nieruchomosci 
' 

zamiesz[afch, = terenl Gminy i Miastaczerwionka - Leszczyny, po okazaniu J;k;;;, potwierdzajqcego zamieszkanie naterenie gminy.t 
[3!=#fi;ul1 ri,"3"Y3,.5.J,ff]'B=r;?;'u 

do bezwzsrqdnego przestrzesania niniejszeso
6' Na terenie PSzoK dzieci ponizej 12 roku zycia mogq przebywai jedynie pod opiekq osobypelnoletniej.

ll. Zasady szczeg6lowe:

1. PSZOK nie przyjmuje zmieszanych odpad6w komunatnych.

: i#3Jr,=1};:'ffi ff,J*"r';;'= ;;L po,ug,"sowane i nie mosE bvc
3' Ka2dorazowe przyjqcie odpadow do PSZoK bqdzie rejestrowane. Rejestr zawiera m. in.imiq i nazwisko oraz adres wlasciciela nieruchomo'sci, z kt6re1 pochodzq odpady.4' Pracownik PSZOK sprawdza zawartosc dostarczonych odpadow,-icn-zgodnosc z wykazem- grzV)mowanych odpad6w, stan zabezpi".runi, itpl-'5' osoba dostarczajqca odpady oo pbzoi 

=oo5*ie.rna jest umiescic je w odpowiednich^ kontenerach pod nadzorem piacownika.6 Pracownik PSZoK moze oornontie pzyjqcia odpadow jezeli nie spelniajq one wymogow
:$?:!?:!,Sil'l';?lrrlXos"nuraminie,'li-'p'L.=ne z przepisami prawa oraz mosryby

7 ' W przypadku odmowy przyjqcia odpadow, osoba dostarczajqca odpady jest zobowiqzana do
iti^HITfljXtJ?J:t 

o zaorznia i zagospodarowania * ,po.oo 
=goani-)wymosami przepis6w

8 w przypadku odmowy wykonania czynnosci, o kt6rych mowa w pkt I zarzqdcaobiektu maprawo je wykonac, a kosztam i obciqzy e,wascicieia 
-J6starczonych 

odpadow.9' Zakazuie sig pozostawiania oopaiow'poza terene, Fszox po godzinach jego otwarcia.10 w sprawach.,.i],"]I99.{oy.nytr'. ninielszym Reguraminem - ririo.o*"ni" majq. zapisyUchwaly Nr XXVI/33zilz aaay Mrelskiei * c="*r-once - Leszczynach z dnia 12 grudnia2012 r' w sprawie ustalenia iegutamin;_rir=yrr;il czystosci i pLziJr,u na terenie GminyiMiasta czenryionka - teszczyriy (t. j. Dz. uz. woi 'st. 
= oni, iils r. poz. 7933) orazUchwaly Nr XLlll/5671M Rady nai"it(i".; * C=u*iolce - Leszczynach z dnia 25 kwietnia2014 r' w sprawie szczeg6iowego sposobu i zakresu swiaolzen,a uslug w zakresieodbierania odpadow komurialnych od wrascicieii ii"ructromosci i zagospodarowania tychodpad6w.



11. PSZO| qr:yj:nuje wytqcznie wskazane poni2ej rodzaje odpad6w:
- papier i tektura,
- szklo opakowaniowe,
- tworzywa sztuczne,
- odpady ulegajqce biodegradacji,
- odpady zielone (trawa, liscie, diobne galgzie),
- meble i inne odpady wielkogabarytow;, '
- zuzyty sptzel elektryczny i elektroniczny,
- zuzyte opony - pochodzqce z pojazdo.i uZylkowanych w gospodarstwie domowym tj..^:::::f96y 

" ofowvglr, morocykti. motbrowerow, io*"ro* np

:jl;:[oro"*lane 
i rozbi6rkowe pochodzqce z drobnych prac wykonanych we wlasnym

- zuzyte baterie i akumulatory,
- przeterminowane leki, chemikalia, odpady medyczne,
- inne odpady niebezpieczne pochEdzqce ie strLimien-ia odpad6w komunarnych orazopakowania po nich (powinny byc oryginarne i ni"*r[oo.on", powinny posiadac etykiety).Do PSZOK nie bgdq przyjmowane naitgpulqce oOpaay,- zmieszane odpady komunalne,
- odpady zawieraj4ce azbest,
- czq5ci samochodowe,
- nieoznaczone odpady niebezpieczne bez mozliwoSci ich identyfikacji,- odpady o konsystencji ptynnej i sypkiej w oprk";;;l;;; ;ieszczetnych,- odpady budowrane i rozbi6rkowe, kt6rych irosc luo ,oazai wskazuje na to, ze powstary onew wyniku budowy, remontu,. rozbi6rki, na kt6re *y-rgr;" iest pbzwotenie l.io .g';r'."n,udo organu administracji budowlano _ arcniteXtonicjnei"*

12.


