GOAP
Zal^cznik nr 2 do SOPZ

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH
dla wtascicieli nieruchomosci z terenu Zwi^zku Mi?dzygminnego
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznanskiej”
§1
1.

Regulamin okresla szczegolowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow
Komunalnych (dale) jako PSZOK) zlokalizowanego na terenie Zwi^zku Mi?dzygminnego „Gospodarka
Odpadami Aglomeracji Poznanskiej”,
Korzystanie z uslug oferowanych przez PSZOK jest rownoznaczne z akceptacja. niniejszego
Regulaminu,
W PSZOK przyjmowane sry odpady komunalne zebrane w sposob selektywny wytworzone przez
wlascicieli nieruchomosci polozonych na terenie objytym dzialalnosci^. Zwi^zku Mi?dzygminnego
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznanskiej” w ramach wnoszonej oplaty za gospodarowanie
odpadami,
PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych zmieszanych odpadow komunalnych,
Odpady w PSZOK gromadzone s^ selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpowiednio
oznakowanych kontenerach i pojemnikach, b^dz w wyznaczonych miejscach, w sposob bezpieczny
dla zdrowia, ludzi i srodowiska.

2.
3.

4.
5.

§2
PSZOK przyjmuje odpady od poniedzialku do pi^tku w godzinach od ....... do ....... oraz
w soboty od.......do........ z wyj^tkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
§3
Osoby dostarczaj^ce odpady do PSZOK zobowi^zane s% do:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

podporz^dkowania si? zaleceniom pracownikow obslugi PSZOK, w szczegolnosci w zakresie miejsca
oraz sposobu zdeponowania dostarczonych odpadow oraz sposobu poruszania si? po terenie PSZOK,
przekazywania odpadow zgodnie z zapisami aktow prawa miejscowego,
zachowania wymogow przepisow BHP i p.poz., nie uzywania zrodel otwartego ognia,
zachowania kierunku przemieszczania si? wynikaj^cego z oznaczen oraz instrukcji pracownikow
obslugi PSZOK,
samodzielnego wrzucania dostarczonych odpadow do oznaczonego pojemnika/kontenera lub zlozyc
w miejscu wskazanym przez pracownika obslugi PSZOK, z wyj^tkiem odpadow niebezpiecznych,
niepozostawiania na terenie PSZOK dzieci bez opieki osoby pelnoletniej.
§4

1.

Z nieruchomosci, na ktorych zamieszkuj^ mieszkancy (nieruchomosci zamieszkale) w PSZOK
przyjmowane s^bezplatnie nast?puj^ce rodzaje odpadow:
■ papier;
■ metal;
* tworzywa sztuczne;
■ szklo;
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■
■
■
■
■
■
■
*

2

3

opakowama wielomaterialowe,
odpady ulegaj3.ce biodegradacji,
zuzyte batene 1 akumulatory;
zuzyty sprz^t pochodzgcy z gospodarstw domowych;
odpady problemowe z zastrzezemem, ze limit roczny opon stanowi^cych odpady
problemowe wynosi 4 opony na rok;
odpady budowlane 1 rozbiorkowe stanow13.ce odpady komunalne;
inne odpady mebezpieczne p0wstaj3.ce w gospodarstwach domowych (przeterminowane leki,
chemikalia, termometry rt^ciowe);
odziez 1 tekstylia.

Z nieruchomosci, na ktorych me zamieszkuj^. mieszkancy (nieruchomosci niezamieszkate)
w PSZOK przyjmowane sg bezplatme nast15puj3.ee rodzaje odpadow
■
papier 1 tektura (w tym opakowama);
■
tworzywa sztuczne (w tym opakowama);
■

metale (w tym opakowama);

■
■
■
■

opakowama wielomatenalowe;
opakowama ze szkla bezbarwnego;
opakowama ze szkla kolorowego;
odpady ulegajgce biodegradacji

W PSZOK nie przyjmowane
nast^puj^ce rodzaje odpadow:
■ zmieszane odpady komunalne,
■ odpady zaw1eraj3.ee azbest,
■ czqsci samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karosem),
■ opony z pojazdow ci^zarowych 1 maszyn rolmczych;
■ sprz^t budowlany,
■ zmieszane odpady budowlane,

■

urZ3.dzema przemyslowe;

■
■
*
■
■
■
■
■

odpady poprodukcyjne,
odpady w meszczelnych opakowamach (dotyezy odpadow wymagajgcych opakowah),
odpady meoznaezone, bez mozliwosci ich identyfikacji (bez etykiet);
butle gazowe;
papa,
okna plastikowe;
gasmee,
wata szklana

§5
1
2.
3

Odpady komunalne nalezy dostarezye do PSZOK posegregowane 1 mezameczyszczone innymi
odpadami,
Odpady powinny bye przekazywane luzem oraz umieszczane w dedykowanych (oplsanych)
do dan ego rodzaju odpadu pojemmkach / kontenerach,
Odpady mebezpieczne nalezy przekazac pracowmkowi obslugi PSZOK, ktory samodzielme
umiesci je w odpowiedmch pojemmkach,

Strona 2 z 5

GOAP
Zal^cznik nr 2 do SOPZ

4.

Odpady ulegaj^ce biodegradacji nalezy wysypywac z workow do wlasciwego, oznakowanego
kontenera,
5. Odpady ulegaj3.ce biodegradacji w postaci gal?zi i krzewow powinny bye rozdrobnione,
6. Odpady wymagaj3.ee opakowania winny znajdowac si? w szczelnych (nieciekn^cych,
nieuszkodzonych) pojemnikach oraz bye opatrzone informacj^ (etykietq) umozliwiaj^cq.
identyfikacj? odpadu,
7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe dostarezone do PSZOK winny bye oproznione
z zawartosci oraz nie mog3 zawierac innych odpadow,
8. Odpady budowlane i rozbiorkowe nalezy dostarezye selektywnie z podzialem na:
a. odpady z betonu i gruzu betonowego (niezanieczyszczone),
b. odpady z gruzu ceglanego (niezanieczyszczone),
c. odpady ceramiczne i elementy wyposazenia (sanitame, armatura itp.),
d. odpady ze szkla (szyby okienne, lustra, luksfery itp.),
9. Opony dostarezane do PSZOK mog3 pochodzic wyl^cznie z rowerow, motorowerow, wozkow,
motocykli oraz pojazdow o dopuszczalnej masie calkowitej do 3,5 tony, ktore nie S3,
wykorzystywane do prowadzenia dzialalnosci gospodarezej. Jednorazowo mozna oddac
maksymalnie 4 opony z jednej nieruchomosci,
10. Odpady w postaci zuzytego sprzytu elektryeznego i elektronieznego musz^ bye przekazywane
kompletne (w calosci).
§6
1.

2.

Pracownicy obslugi PSZOK maj^ obowi3zek:
a. uzyskania od osoby przekazuj3.cej odpady adresu nieruchomosci, na ktorej odpady zostaly
wytworzone w celu zweryfikowania mozliwosci bezplatnego przekazania przez niego
odpadow w oparciu o zlozon^ deklaracj?,
b. sprawdzenia zgodnosci odpadow z wykazem odpadow wymienionych w § 4,
c. ewidenejonowania kazdorazowego przyj?cia odpadow,
d. wazenia dostarczanych odpadow problemowych,
e. w przypadku dostarezenia odpadow przez podmiot uprawniony w imieniu wlasciciela
nieruchomosci uzyskania oswiadezenia informuj3cego, od kogo pochodz^ dostarezane
odpady (zal^cznik do niniejszego Regulaminu). Formularz oswiadezenia mozna uzyskac
od pracownika obslugi PSZOK lub pobrac ze strony Zwi^zku Mi?dzygminnego
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznanskiej”.
Pracownicy obslugi PSZOK maja prawo odmowy przyjycia odpadow:
a. kazdorazowo, jesli jest on dostarezony w sposob niezgodny z niniejszym Regulaminem,
b. kazdorazowo jesli mogloby to zagrazac zdrowiu lub zyciu ludzi,
c. bezplatnie - jezeli stwierdz3, ze dostarezone odpady mog3. pochodzic z dzialalnosci
gospodarezej i nie powstaly w wyniku przebywania na nieruchomosci ludzi:
■ ilosc dostarczonych odpadow przekraeza mozliwosci wytworzenia przez gospodarstwo
domowe,
■ odpady wskazuj^ zrodlo pochodzenia inne niz gospodarstwo domowe (np. chemikalia
nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne).

u
7
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Zal^czmk nr 1 do Regulaminu PSZOK

Miejscowosc, data

Imi? l nazwisko wlasciciela/ najemcy
meruchomosci

OSWIADCZENIE

Ja mzej podpisany oswiadczam, ze jestem wlascicielem / najemq meruchomosci z terenu obj^tego
dzialalnoscq Zwqzku Mi^dzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznanskiej” oraz,
ze uiszczam opiate za gospodarowame odpadami komunalnymi na rzecz ZM GOAP wymkajqe^ze zlozone]
deklaracji.

Adres meruchomosci:

Data t podpts

Admimstratorem danych jest Zwiqzek Miqdzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznanskiej" (Zarzqd Zwiqzku) z siedzibq przy ul $w Michafa 43, 61119 Poznan Celem zbierama danych jest reahzacja zadama polegajqcego na utrzymamu czystosci i porzqdku w gminach w szczegolnoici poprzez utworzeme
punktow selektywnego zbierama odpadow komunalnych w sposob zapewmajqcy iatwy dostqp dla wszystkich mieszkancow gmmy Kazdy ma prawo dostqpu do
tresci swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiama Podanie danych jest obowiqzkowe ze wzglqdu na art 6mwzw zart 3 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia
13 wrzesma 1996 r o utrzymamu czystosci i porzqdku w gminach (t j Dz U z2016r,poz 250zezm)

A
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Zalqcznik nr 2 do Regulaminu PSZOK

Miejscowosc, data
Inn? l nazwisko zlecemodawcy

OSWIADCZENIE

Zlecam transport odpadow w postaci ..............................................

.

..

.

....................

wytworzonych na meruchomosci z terenu obj^tego dziatalnoscq. Zwi^zku Mt^dzygminnego „Gospodarka
Odpadami Aglomeracji Poznanskiej” (adres meruchomosci) .

.................

Firmie (nazwa firmy, adres siedziby, nr NIP/REGON) —

Ponadto oswiadczam, ze uiszczam oplat? za gospodarowame odpadami komunalnymi na rzecz ZM GOAP
wynikajqc^ ze zlozonej deklaracji

Data i podpis zlecemodawcy

*Obsluga PSZOK w pisuje kod przekazanego odpadu

Admmistratorem danych jest Zwiqzek Miqdzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznanskiej" (Zarzqd Zwiqzku) z siedzibq przy ul Sw Michala 43, 61119 Poznan Celem zbierania danych jest reahzacja zadama polegajqcego na utrzymamu czystosci i porzqdku w gmmach w szczegolnoici poprzez utworzenie
punktow selektywnego zbierania odpaddw komunalnych wsposdb zapewmajqcy tatwy dostqp dla wszystkich mieszkancow gmmy Kazdy ma prowo dostqpu do
tresci swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania Podame danych jest obowiqzkowe ze wzglqdu na art 6mwzw zart 3 ust 2 pkt 6 ustawy z dma
13 wrzesnia 1996 r a utrzymamu czystosci i porzqdku w gmmach (t j Dz U z2016r,poz 250zezm)
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