Regulamin prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Jelczu-Laskowicach
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w Gminie Jelcz-Laskowice, zwanym dalej PSZOK.
PSZOK w Gminie Jelcz-Laskowice prowadzony jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ,
ul. Techników 8, 55-220 Jelcz-Laskowice.
§ 2. 1. PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Techników 6, 55-220 Jelcz-Laskowice.
2. PSZOK czynny jest:
- w poniedziałek w godz.

13:00 - 18:00

- w środę w godz.

13:00 - 18:00

- w piątek w godz.

13:00 - 18:00

- w sobotę w godz.

10:00 - 15:00

z wyjątkiem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.
3. PSZOK jest wyposażony w wagę samochodową do ważenia odpadów budowlanych objętych
limitowaniem, zgodnie z Uchwałą NR XLII.310.2017 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia
29.12.2017 roku.
§ 3. Odpady komunalne dostarczane do PSZOK w Jelczu-Laskowicach przyjmowane są nieodpłatnie
w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wyłącznie
z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice po okazaniu
dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy lub dokumentu potwierdzającego
dokonywanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 4. 1. W PSZOK w Jelczu-Laskowicach przyjmowane są odpady komunalne oraz inne tzw. odpady
problemowe z gospodarstw domowych, zebrane wyłącznie selektywnie, w tym:
a) Papier i tektura,
b) Opakowania z papieru i tektury,
c) Szkło,
d) Opakowania ze szkła,
e) Opakowania wielomateriałowe,
f) Odpady kuchenne,
g) Odzież i tekstylia,
h) Sorbenty, maty filtracyjne,
i) Zużyty kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny,
j) Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających
pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty (niezanieczyszczone
odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany), w ramach określonego limitu,
k) Zużyte opony samochodowe dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, w ramach
określonego limitu,
l) Odpady ulegające biodegradacji,
m) Baterie i akumulatory,

n) Drewno i opakowania z drewna,
o) Drewno zawierające substancje niebezpieczne,
p) Styropian czysty (niezanieczyszczony klejem, zaprawą murarską, ziemią itp.),
r) Chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach,
s) Opakowania z metalu i tworzyw sztucznych,
t) Metal i tworzywa sztuczne,
u) Odpady wielkogabarytowe,
w) Inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwie domowym.
2. Ogranicza się ilość przyjmowanych przez PSZOK zużytych opon; limit na jedną nieruchomość
zamieszkałą wynosi 4szt. opon rocznie (dotyczy samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 t),
zgodnie z Uchwałą NR XLII.310.2017 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 grudnia 2017
roku.
3. Ogranicza się ilość przyjmowanych przez PSZOK odpadów budowlanych i rozbiórkowych
stanowiących odpady komunalne; limit na jedną nieruchomość zamieszkałą wynosi 0,50 Mg rocznie,
zgodnie z Uchwała NR XLII.310.2017 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 grudnia 2017
roku.
§ 5. PSZOK w Jelczu-Laskowicach nie przyjmuje następujących rodzajów odpadów:
a) zmieszanych odpadów komunalnych,
b) odpadów niebezpiecznych w opakowaniach uszkodzonych, nieszczelnych lub bez etykiet
producenta uniemożliwiających ich identyfikację,
c) styropianu zanieczyszczonego (klejem, zaprawą murarską, ziemią itp.),
d) odpadów zawierających azbest,
e) części samochodowych,
f) papy,
g) odpadów w ilościach masowych wskazujących na to, że pochodzą z działalności gospodarczej lub
likwidacji takiej działalności.
§ 6. Odpady wymienione w § 4 gromadzone są selektywnie w zamykanych pojemnikach
i kontenerach. Kontenery i pojemniki są odpowiednio oznakowane dla poszczególnych rodzajów
odpadów.
Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednim miejscu
w kontenerach lub pojemnikach. Umieszczanie dostarczonych odpadów będzie odbywać się pod
nadzorem pracownika PSZOK.
§ 7. Odpady mogą być dostarczane pojazdami o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.
§ 8. Odpady dostarczane do PSZOK powinny być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone, nie
mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone.
Odpady niebezpieczne płynne (farby, lakiery, smary, oleje itp.) powinny znajdować się
w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach producenta oraz powinny zawierać etykiety.
§ 9. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych
do zbierania w PSZOK, ich czystości, składu czy zabezpieczenia.
§ 10. Do rozładunku dostarczonych odpadów zobowiązany jest ich dostawca.

§ 11. Pracownik PSZOK w Jelczu-Laskowicach ma prawo odmówić bezpłatnego przyjęcia odpadów
w przypadku nieudokumentowania zamieszkania na terenie gminy przez dostarczającego odpady lub
jeżeli stwierdzi, że odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej (np. chemikalia nietypowe dla
prac domowych, odpady poprodukcyjne itp.) oraz z nieruchomości położonej na terenie innej gminy.
§ 12. Osoby przebywające na terenie PSZOK w Jelczu-Laskowicach obowiązane są do:
a) zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania otwartego ognia,
b) stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.
§ 13. Dzieci w wieku do 12 roku życia mogą przebywać na terenie PSZOK w Jelczu-Laskowicach
jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.

