REGULAMIN z dnia 01.12.2015
KORZYSTANIA Z PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
zlokalizowanych na terenie miasta Opola
I. Zasady ogólne:
1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktów Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych w Opolu, zwanych dalej PSZOK lub zbiornicą
odpadów.
2. Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmują
nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne z gospodarstw domowych
wytworzone przez mieszkańców gminy Opole, z przeznaczeniem do
unieszkodliwiania lub odzysku.
3. Odpady w PSZOK-u gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu
przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach w
sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.
4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania
regulaminu, zasad BHP i p. poż. (w szczególności nie używania źródeł otwartego
ognia) oraz poleceń pracownika punktu.
5. Na terenie PSZOK dzieci mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.

II. Ustalenia szczegółowe:
1. W PSZOK nie przyjmuje się zmieszanych odpadów komunalnych.
2. PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1800 oraz w
każdą sobotę w godzinach 900-1500 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Godziny otwarcia w Wigilię Bożego Narodzenia, Wielką Sobotę 900-1200.
3. Przyjęcia odpadów dokonuje pracownik PSZOK.
4. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane i nie mogą być
zanieczyszczone innymi odpadami.
5. Odpady przy przyjęciu są sprawdzane przez pracownika PSZOK, który na wniosek
dostarczającego wydaje potwierdzenie przyjęcia odpadów.
6. W przypadku dostarczania odpadów przez przedsiębiorcę lub inną osobę
dostarczającą odpady w imieniu mieszkańca, mieszkaniec zobowiązany jest do
napisania oświadczenia (załącznik nr 1) o pochodzeniu odpadów, a osoba
transportująca odpady również zobowiązana jest do podpisania tego
oświadczenia.
7. W przypadku dostarczania odpadów od mieszkańców z zabudowy wielorodzinnej
(np. Spółdzielni, Wspólnoty) Zarządca zobowiązany jest do napisania oświadczenia
(załącznik nr 2), w którym wskaże dokładny adres pochodzenia odpadów, numer
ewidencyjnym działki oraz dołączy dokumentację zdjęciową umożliwiającą
identyfikacje miejsca pochodzenia odpadów. Osoba transportująca odpady
również zobowiązana jest do podpisania tego oświadczenia.
8. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców gminy Opole po okazaniu
dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie miasta Opola.
9. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je
w odpowiednich kontenerach pod nadzorem pracownika.
10. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są
następujące frakcje odpadów komunalnych powstających na terenie Miasta
Opola:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)

odpady z papieru,
odpady z tworzyw sztucznych,
odpady z metali,
odpady opakowań wielomateriałowych,
odpady szklane,
odpady niebezpieczne w rozumieniu art. 6 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia
2012r. (Dz. U. 2013 r., poz. 21) w tym: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki
fotograficzne, środki ochrony roślin (np. pestycydy, herbicydy, insektycydy, Lampy
fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć urządzenia zawierające freony,
oleje i tłuszcze zawierające substancje niebezpieczne, farby, tusze, farby
drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne, baterie
i akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające
niebezpieczne składniki odpady wielkogabarytowe,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
komunalne odpady budowlane za wyjątkiem odpadów zawierających azbest
(np. eternit)
zużyte opony,
odpady zielone.
żużle i popioły z palenisk domowych

11. Zaleca się aby odpady niebezpieczne znajdowały się w opakowaniach
umożliwiających ich identyfikację.
12. Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku gdy istnieje
uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi powstałymi
w gospodarstwie domowym. Przyjęcie takich odpadów będzie możliwe jedynie po
złożeniu
oświadczenia
określającego
pochodzenie
odpadów.
Złożenie
nieprawdziwego oświadczenia będzie skutkowało zawiadomieniem odpowiednich
organów.

III. Postanowienia końcowe:
1. Wszelkie informacje o pracy punktu można uzyskać na miejscu od pracownika
PSZOK lub pod numerami telefonu: 77 474-72-19 i 77 456-25-69
2. Skargi i wnioski przyjmowane są w dni powszednie w godzinach pracy urzędu, w
Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola,
Plac Wolności 7-8
lub na adres : zbiornica@intereko.opole.pl , zbiornica@zaklad-komunalny.pl
3. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
jest dostępny na stronie internetowej www.smieciopolis.opole.pl i www.opole.pl

