Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
§1
Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwanego dalej "PSZOK".
§2
Każdy korzystający z PSZOK zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i bezwzględnego przestrzegania jego zapisów.
§3
1. PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Gostkowskiej 83, 06-400 Ciechanów.
2. PSZOK czynny jest:

- od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00
- w soboty w godzinach od 10.00 – 14.00

3. Do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne wyłącznie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu
Gminy Miejskiej Ciechanów po uprzednim okazaniu przez korzystającego z PSZOK dokumentu potwierdzającego jego zamieszkiwanie na terenie miasta
(np. umowa najmu, dowód osobisty, potwierdzenie wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub inne).
§4
1. W PSZOK nie są przyjmowane zmieszane odpady komunalne.
2. W PSZOK odbierane są tylko i wyłącznie wskazane poniżej rodzaje odpadów komunalnych:


papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,



szkło, opakowania ze szkła,



tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych,



baterie i akumulatory,



chemikalia,



zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,



przeterminowane leki,



meble i inne odpady wielkogabarytowe,



zużyte opony,



odpady zielone,



odpady budowlano – rozbiórkowe.
§5

Odpady wymienione w §4 gromadzone są selektywnie w specjalnie do tego celu przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach, bądź w wyznaczonych
miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska.
§6
1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych odpadów, ich czystości,
składu.
3. Obsługa PSZOK przy odbiorze poszczególnych frakcji wyselekcjonowanych odpadów każdorazowo dokonuje zważenia lub określenia w inny
sposób ilości przyjętych odpadów oraz odnotowuje datę, rodzaj i ilość przyjętych odpadów wraz z danymi osoby dostarczającej odpady.
4. Pracownik PSZOK każdorazowo wydaje mieszkańcowi dokument potwierdzający przyjęcie odpadu do punktu.
§7
1. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców Gminy Miejskiej Ciechanów.
2. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.
3. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku:


stwierdzenia przez pracownika PSZOK-u, że odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,



stwierdzenie zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach,



stwierdzenie niekompletności zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w tym AGD, RTV,



stwierdzenie uszkodzenia odpadów problemowych : świetlówek i rtęciówek.

4. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.
§8
Do PSZOK-u nie są nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:


materiały izolacyjne, styropian, wełna mineralna, papa,



zmieszane odpady komunalne,



zmieszane odpady budowlane,



szkło budowlane, szkło zbrojone, szkło żaroodporne, lustra, szyby samochodowe,



wyroby fajansowe, wyroby porcelanowe.
§9

1. Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i niecieknących pojemnikach, zawierających informację o rodzaju
odpadu.
2. Odpady płynne muszą znajdować się wyłącznie w szczelnych, niecieknących i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną etykietę
umożliwiającą identyfikację odpadu.
§10
Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odbieranie.
§11
Dostarczający odpady zobowiązany jest do samodzielnego wyładowania i rozsortowania odpadów według oznaczonych miejsc.
§12
Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny z Regulaminem.
§13
Na terenie PSZOK dzieci poniżej 18 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.
§14
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,



zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń.
§15

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie nie odpowiada za jakiekolwiek szkody na osobie, mieniu, do których doszło na terenie
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, a które wynikły z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu
§16
Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów
www.umciechanow.pl oraz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie www.pukciechanow.pl.
§17
Zebrane odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów.

