Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz przyjmowania odpadów w Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwanym dalej PSZOK w Tczewie.

I.

ZASADY OGÓLNE :

1. PSZOK przyjmuje odpady w dni robocze z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00
08:00–- 16:00,
18:00
w soboty w godzinach 8:00
-14:00,
07:00 - 14:00
w Wigilię Bożego Narodzenia oraz Wielką Sobotę w godzinach od 9:00 – 12:00.
W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów do PSZOK może zostać
okresowo wstrzymane bądź wydłużone.
Informacja o zmianach przyjmowania odpadów w PSZOK zostaną umieszczone na
stronie www.zuostczew.pl z wyprzedzeniem 5 dni roboczych.
2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów PSZOK przyjmuje nieodpłatnie selektywne
odpady komunalne wytworzone w gospodarstwach domowych mieszkańców:
Miasta Tczew, Gminy Tczew, Gminy Pszczółki, Gminy Suchy Dąb,
z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku.
3. PSZOK przyjmuje odpady wytworzone i dostarczone samodzielnie, własnym
transportem przez mieszkańców Gmin ujętych w pkt 2.
4. Odpady w PSZOK-u gromadzone są selektywnie w specjalnie do tego celu
przeznaczonych, oznakowanych kontenerach, pojemnikach lub w wyznaczonych
miejscach (np. zadaszone boksy) w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.
5. Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku gdy istnieje
uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi powstałymi w
gospodarstwie domowym (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, odpady
poprodukcyjne lub pochodzące z likwidacji działalności gospodarczej). W przypadku
niepodania przez dostarczającego odpady imienia i nazwiska oraz miejsca pochodzenia
odpadów może nastąpić nieprzyjęcie odpadów.
6. Korzystając z PSZOK obowiązkiem jest bezwzględne przestrzeganie regulaminu, zasad
BHP, ppoż. (w szczególności nie używania źródła otwartego ognia, ogólny zakaz
palenia) oraz stosowanie się do ogólnych zasad ruchu drogowego.
7. Na terenie PSZOK dzieci mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.

II.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE :

1. Przyjęcie odpadów:
- Punkt ochrony – prosimy o informacje w jakim celu wjeżdża pojazd na teren
zakładu,
- Pierwsze ważenie – ewidencja wjazdu na zalegalizowanej wadze najazdowej,
- PSZOK – wyładunek oraz deklaracja mieszkańca z jakiego terenu pochodzą odpady

- Końcowe drugie ważenie pojazdu na wadze najazdowej – ewidencja ilości
dostarczonych odpadów.
2. W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:
A). Zużyte opony – pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie
domowym tj. z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków
rowerowych i inwalidzkich, czterokołowców oraz przyczep do tych pojazdów.
B). Odpady zielone – części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych tj.
trawa, liście, gałęzie, wycięte rośliny, choinki z wyłączeniem ziemi, pni, karp i konarów
powstałych w wyniku wycinki drzew.
Odpady zielone nie mogą zawierać:
- zanieczyszczeń natury nieorganicznej (ziemia, kamienie),
- resztek jedzeniowych pochodzenia zwierzęcego,
- pozostałości po spaleniu.
PSZOK Przyjmuje wyłącznie odpady zielone znajdujące się w stanie umożliwiającym
ich dalsze zagospodarowanie w procesie kompostowania tj, nie mogą być w stanie
rozkładu, zagnite, czy sfermentowane.
C). Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z przebudowy, demontażu lub
remontów budynków mieszkalnych – gruz ceglany, betonowy, materiały ceramiczne,
styropian opakowaniowy, usunięte fragmenty tynku z wyłączeniem odpadów
zawierających substancje niebezpieczne (np. opakowania po farbach, lakierach, asfalt,
smoła itp.), papy*, eternitu i azbestu.
* odpady papy tylko za zgodą gminy.
STYROPIAN czysty (niezanieczyszczony klejem, zaprawą murarską, ziemia, itp.)
- poprzemysłowy pochodzący z handlu jako opakowanie sprzętu AGD, RTV i PC,
- spożywczy stosowany w skrzyniach i pojemnikach na owoce,
D). Meble i inne odpady wielkogabarytowe – wytworzone w gospodarstwie
domowym tj. łóżka, materace, meble, krzesła, wózki dziecięce, deski itd. z wyłączeniem
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
E). Odpady niebezpieczne w rozumieniu art. 6 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 r. (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 i lepiszcze i żywice zawierające
substancje niebezpieczne, baterie i akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki, odpady wielkogabarytowe.
F). Przeterminowane leki
G). Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny* – telewizory, pralki, lodówki,
komputery, odkurzacze, małe RTV i AGD.
* zużyte urządzenia powinny być kompletne.

H). Odpady z papieru i tektury – kartony, gazety, czasopisma, książki, zeszyty,
pudełka, papier,
I). Odpady z tworzyw sztucznych- butelki, nakrętki, doniczki, wiaderka,
J). Odpady szklane – słoiki, butelki, ,
(wyłączając : szyby samochodowe, szkło okienne, porcelana- talerze, filiżanki, kubki)
K). Odpady z metali – puszki po konserwach, zakrętki od słoików i butelek, garnki,
narzędzia,
3. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady zebrane selektywnie oraz dostarczone w sposób
umożliwiający ich selektywne odebranie. Zaleca się również aby odpady niebezpieczne
znajdowały się w opakowaniach umożliwiających i identyfikację.
4. Obowiązkiem osoby dostarczającej odpady do PSZOK
odpowiednich kontenerach pod nadzorem pracownika.

jest umieszczanie ich w

5. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest oświadczyć i własnoręcznie
podpisać druk (załącznik nr 1) potwierdzający zamieszkanie terenu gminy z §1 pkt.2
które są dokumentem rozliczeń dla gminy.
6. Prowadzący PSZOK odmów przyjęcia odpadów niespełniających wymogów
niniejszego Regulaminu, w szczególności:
- odpadów zebranych nieselektywnie,
- odpadów dostarczonych w sposób nieselektywny,
- odpadów nie będących odpadami komunalnymi, tj. pochodzącymi od podmiotów
świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia
zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw.
- odpadów niebezpiecznych z budowy np. eternitu, azbestu.
W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady zobowiązania
jest do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z
wymogami przepisów ochrony środowiska.

III.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

1. Wszystkie zebrane odpady w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów będą
poddawane procesowi odzysku, unieszkodliwiania w instalacji Zakładu Utylizacji
Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie zgodnie z posiadanymi zezwoleniami lub będą
przekazywane do podmiotów posiadających zezwolenie właściwego organu na
prowadzenie działalności w zakresie odzysku, recyklingu. Wszystkie prowadzone
działania w zakresie gospodarki odpadami będą zgodne z ustawą z dnia 14 grudnia
2012 o odpadach (Dz.U.z2013.nr0,poz2)
2. Wszelkie informacje o pracy punktu oraz przyjęciu odpadów można uzyskać na
miejscu od pracownika PSZOK lub pod numerem telefonu :
kom. 605 289 510 i stacjonarny 58/53283-72
3. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest
dostępny na stronie internetowej: www.zuostczew.pl oraz na miejscu.

IV. INFORMACJE DODAKOWE – Instrukcja Poruszania się na terenie ZUOS Sp. z o.o.
1. Na terenie segmentu przyjmowania odpadów od dostawców indywidualnych
(obiekt nr 2, 2A, 2B) dopuszcza się jednoczesne przebywanie 6-ciu (słownie: sześciu)
pojazdów samochodowych, lecz nie więcej niż jeden dostarczający ten sam odpad.
2. Dopuszcza się do jednoczesnego wykonywania czynności rozładunku przez wszystkich
dostawców indywidualnych przebywających na terenie segmentu.
3. W uzasadnionych przypadkach pracownik nadzorujący proces rozładunku na terenie
PSZOK-a, kierując się względami bezpieczeństwa, może ograniczyć ilość dostawców
indywidualnych przebywających oraz realizujących proces rozładunku na terenie
obiektu.
4. Pojazdy pozostają na terenie obiektu tylko na czas niezbędny do poprawnego
rozładunku odpadów.
5. W sytuacji gdy brak jest możliwości wjazdu na teren PSZOK–a, pojazdy samochodowe
parkują przy prawej krawędzi drogi przed wjazdem na teren obiektu.
W sytuacjach nie ujętych w niniejszych zasadach zastosowanie mają przepisy prawa o ruchu
drogowym oraz przepisy prawa pracy.
Załącznik do regulaminu:
1. Oświadczenie dla dostawców indywidualnych

⨪

Tczew, dnia …………………………………

……………………………………………………….….
Imię i Nazwisko
…………………………………………………………..
Adres

…………………………………………………
Kod odpadu

…………………………………………………………..
Adres/MIASTO/ GMINA

……………………………………………….
Oświadczenie

Dot. Odbioru odpadów przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tczewie

Oświadczam, że dostarczone przeze mnie odpady zostały wytworzone we własnym zakresie
przez osoby zamieszkujące wskazane wyżej gospodarstwo domowe i pochodzą z tego
gospodarstwa.
…………………………………..
Rejestracja

………….………………………………………..
Podpis

