Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kwidzynie
§1
Regulamin określa sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Kwidzynie, zwany dalej PSZOK.
§2
1. PSZOK zlokalizowany jest przy ulicy Owczej 7 w Kwidzynie i na zlecenie Urzędu Miejskiego prowadzony
jest przez Zakład Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej.
2. PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1700 od lutego do października i w godz. 800 –
1600 od listopada do stycznia oraz w pierwszą sobotę każdego miesiąca w godz. 800 – 1400, z wyjątkiem świąt
i dni wolnych od pracy.
§3
1. W PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie posegregowane odpady komunalne, powstające wyłącznie
w gospodarstwach domowych mieszkańców Kwidzyna, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Przed wjazdem na teren PSZOK-u wymagane jest okazanie dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na
terenie miasta Kwidzyna (np. prawa jazdy, dowodu osobistego, potwierdzenia opłacania rachunków, czy
potwierdzenia dokonywania opłat na rzecz miasta Kwidzyna za odbiór odpadów komunalnych).
3. Od osoby trzeciej odpady przyjmowane będą po przedstawieniu Oświadczenia, stanowiącego załącznik
do niniejszego Regulaminu o zleceniu osobie trzeciej dostarczenia tych odpadów do PSZOK.
4. Pracownik PSZOK-u sprawdza ilość i rodzaj odpadów, ich pochodzenie i zabezpieczenie oraz wskazuje
miejsce ich rozładunku. Dostarczający odpady rozładowują je samodzielnie pod kontrolą pracownika PSZOK.
5. Dostarczone odpady muszą być posegregowane wg rodzajów, a odpady płynne (oleje, farby itp.) znajdować
się w szczelnych pojemnikach zabezpieczających przed ich rozlaniem.
6. Ilości dostarczanych odpadów muszą wskazywać na ich pochodzenie z gospodarstw domowych. Większe
ilości należy dostarczyć na własny koszt do Zakładu Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej.
§4
1. Rodzaje odpadów przyjmowanych w PSZOK:
 przeterminowane leki
 chemikalia z użytku gospodarczego
 zużyte baterie i akumulatory
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 odpady budowlane, remontowe w ilości do 1 m3 w roku kalendarzowym od gospodarstwa
domowego
 zużyte opony samochodów osobowych w ilości do 4 szt. w roku kalendarzowym od gospodarstwa
domowego
 meble i inne odpady wielkogabarytowe
 złom, metale
 tworzywa sztuczne
 odpady zielone i biodegradowalne
 papier i tektura
 szkło opakowaniowe i okienne (niezmieszane)
 zużyte oleje silnikowe
 popioły
 opakowania z drewna
 odpady niebezpieczne (opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, lampy
fluorescencyjne, urządzenia zawierające freony)
 odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki
 tekstylia i odzież

2. Odpady nie przyjmowane w PSZOK:
 materiały zawierające azbest,
 papa,
 gaśnice i butle gazowe,
 elementy pochodzące z demontażu pojazdów (tj. szyby samochodowe, zderzaki, reflektory, itp.),
 odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
 odpady w ilościach wskazujących na to, że pochodzą z działalności gospodarczej – wszelkie odpady
w ilościach masowych, czy charakterystycznych dla danej działalności gospodarczej,
 odpady budowlane i rozbiórkowe, jeśli ich rodzaj i ilość wskazuje, iż nie powstają na nieruchomości
zamieszkałej,
 wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne, niż z gospodarstwa domowego (np.
chemikalia nietypowe dla prac domowych, sole chemiczne, odczynniki) – dostarczane w dużych
ilościach,
 zmieszane odpady komunalne.
§5
Spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe, w imieniu swoich mieszkańców, mogą dostarczyć do PSZOK
wszystkie rodzaje odpadów, o których mowa w § 4 pkt 1, przy czym przez:
 odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, rozumie się niewielkie ilości
odpadów, wytworzone przez mieszkańców w gospodarstwach domowych, pochodzące z drobnych
napraw mieszkań, z wyłączeniem prac wymagających pozwolenia na budowę i na zlecenie spółdzielni
lub wspólnoty;
 odpady wielkogabarytowe, rozumie się pochodzące z poszczególnych mieszkań, takie jak meble,
tapczany, dywany itp.;
 odpady zielone, rozumie się trawę, gałęzie i liście pochodzące z bieżącej pielęgnacji terenu na
nieruchomości zamieszkałej.
§6
1. Do PSZOK odpady mogą być dostarczane wyłącznie samochodami osobowymi lub samochodami
osobowymi z przyczepką.
2. Dopuszcza się przyjęcie odpadów dostarczonych do PSZOK samochodami dostawczymi o dopuszczalnej
masie całkowitej do 3,5 ton (masa pojazdu).
§7
Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie PSZOK:
 dzieci do lat 12 muszą przebywać pod opieką osoby pełnoletniej;
 należy przestrzegać poleceń obsługi, odnośnie miejsca złożenia odpadów i sposobu poruszania się po
terenie;
 należy przestrzegać ogólnych zasad ruchu drogowego – na terenie PSZOK obowiązuje prędkość
pojazdów do 10 km/godz.;
 zabrania się używania źródeł otwartego ognia oraz palenia tytoniu;
 w przypadku zanieczyszczenia terenu przy dostarczaniu odpadów dostarczający zobowiązany jest do
jego uprzątnięcia;
 zarządzający PSZOK nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym
rozładunkiem odpadów, w tym rozładunkiem odpadów niewłaściwie zabezpieczonych.
§8
Korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

