REGULAMIN
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
W BOLESŁAWCU, UL. STASZICA 6
I. Zasady ogólne:
1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Bolesławcu, zwanym dalej PSZOK.
2. PSZOK w Bolesławcu prowadzony jest przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Bolesławcu.
3. PSZOK w Bolesławcu czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00
do 19.00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych.
4. Do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne
pochodzące z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Bolesławiec.
5. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu ich zgodności z wykazem odpadów
dopuszczonych do zbierania w PSZOK przez upoważnionego pracownika MZGK.
II. Rodzaje i zasady przyjmowania odpadów:
1. Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne dostarczone
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Bolesławiec,
legitymujących się dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania na terenie
miasta Bolesławiec lub dokumentem potwierdzającym uiszczenie na rzecz Gminy
Miejskiej w Bolesławcu opłaty za gospodarowanie odpadami.
2. Odpady dostarczone do PSZOK powinny być odpowiednio posegregowane.
3. Odpady dostarczone do PSZOK są ważone i ewidencjonowane (rodzaj i ilość
przekazanych odpadów, adres nieruchomości, z której odpady pochodzą).
4. Odpady do PSZOK mogą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie
całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.
5. Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach
producenta, opakowania nie mogą być uszkodzone i powinny zawierać etykiety
identyfikujące produkt.
6. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie nw. selektywnie zebrane, posegregowane
i dostarczone odpady:
 szkło,
 papier,
 metale,
 tworzywa sztuczne,
 opakowania wielomateriałowe,
 odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,
 odpady budowlane i rozbiórkowe, przez które rozumie się odpady powstające
podczas prowadzonych przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie
drobnych prac remontowych,
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 zużyte baterie i akumulatory,
 tekstylia i odzież,
 przeterminowane leki i chemikalia (np. farby, lakiery, środki ochrony roślin),
 zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5
tony,
 problematyczne odpady komunalne (m.in. termometry rtęciowe, gaśnice).
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7. Do PSZOK nie są przyjmowane m.in. ww. odpady:
 niekompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 materiały zawierające azbest, papę, smołę, wełnę mineralną oraz styropian,
 odpady budowlane i rozbiórkowe, jeżeli ich ilość i rodzaj wskazują,
że powstają na nieruchomości niezamieszkałej lub powstają w wyniku
budowy, remontu lub rozbiórki budynku lub obiektu, na które wymagane jest
pozwolenie na budowę lub odpowiednie zgłoszenie do właściwego organu,
 zmieszane odpady z budowy i remontów,
 szyby samochodowe, części samochodowe, oleje,
płyny chłodnicze
i hamulcowe,
 szkło zbrojone i hartowane,
 odpady w opakowaniach nieszczelnych, zniszczonych lub bez etykiety
identyfikującej produkt,
 odpady z działalności gospodarczej, w tym pochodzących z działalności
prowadzonych przez zarządców wspólnot, w stosunku do których obowiązują
odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami,
 odpady będące bezpośrednim zagrożeniem dla życia, zdrowia lub środowiska,
 odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego
źródła niż wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałej,
 zmieszane odpady komunalne,
8. Odpady dostarczone do PSZOK są samodzielnie umieszczane przez dostarczającego
w pojemnikach, kontenerach lub boksach opisanych wg rodzaju i wskazanych przez
obsługę.
9. Dostarczone odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,
należy, przed umieszczeniem w opisanym pojemniku (kontenerze, boksie), wysypać
z worków.
10. Zebrane w PSZOK odpady są przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenie
właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów.

Bolesławiec, dnia 23.08.2018 r.
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