ZARZĄDZENIE NR 66/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ
z dnia 8 września 2020 r.
w sprawie: przyjęcia regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Miasta
i Gminy Czerwińsk nad Wisłą, usytuowanego na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Sielcu
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020
poz. 713 t.j.), art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 t.j.) oraz Uchwały Nr 94/XII/2019 Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą
z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi,
Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą zarządza, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą, usytuowanego na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sielcu,
stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Traci moc Zarządzenie nr 14/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą z 3 lutego
2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Miasta
i Gminy Czerwińsk nad Wisłą, usytuowanego na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Sielcu.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia
i Mieszkaniowej w Sielcu.
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§ 4. Regulamin, o którym mowa § 1. należy umieścić w widocznym i łatwo dostępnym miejscu na terenie
PSZOK oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie od 1 października 2020 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat
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Załącznik do zarządzenia Nr 66/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą
z dnia 8 września 2020 r.
Regulamin
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą,
usytuowanego na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sielcu
§ 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(zwanego dalej PSZOK) mieszczącego się na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Sielcu 18A, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą. Każdy korzystający z PSZOK zobowiązany jest do zapoznania się
i bezwzględnego stosowania niniejszego Regulaminu.
§ 2. 1. PSZOK czynny jest w każdą środę w godzinach od 8.00 do 15.00, z wyjątkiem świąt
przypadających w ten dzień. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obsługiwany jest przez
pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sielcu. Wjazd na teren PSZOK jest
możliwy tylko po wcześniejszym zgłoszeniu się i za pozwoleniem pracownika PSZOK.
2. Do PSZOK odpady mogą dostarczać wyłącznie mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych i właściciele
nieruchomości niezamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą, po okazaniu przynajmniej
jednego z niżej wymienionych dokumentów:
1) potwierdzenie złożenia deklaracji,
2) potwierdzenie uiszczenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości,
3) dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania na terenie Gminy.
3. Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, w przypadku odmowy okazania jednego
z dokumentów wskazanych wyżej.
4. Przyjęciem odpadów zajmuje się wyznaczony pracownik, po weryfikacji dostarczonych odpadów, ich
zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, składu, ilości itp.
§ 3. PSZOK przyjmuje odpady zbierane wyłącznie selektywnie oraz dostarczone w sposób umożliwiający
ich selektywne odbieranie:
1)

papier i tekturę, szkło, opakowania ze szkła, metale, opakowania z metalu, tworzywa sztuczne
i opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, popiół;

2)

odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów
medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł
i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony pochodzące z samochodów osobowych, motocykli, drobne odpady
budowlane i rozbiórkowe oraz odpady tekstyliów i odzieży;
§ 4. 1. Wprowadza się limity dostaw następujących odpadów komunalnych:

1)

do 8 szt. zużytych opon w ciągu roku;

2)

do 250 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ciągu roku;

3) odpady płynne muszą znajdować się w szczelnych, niecieknących i nieuszkodzonych opakowaniach oraz
posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu;
4) meble i odpady wielkogabarytowe należy dostarczyć w elementach, które będą zajmować jak najmniej
miejsca.
§ 5. 1. PSZOK nie przyjmuje odpadów takich jak:
1) szyby samochodowe,
2) odpady zawierające azbest,
3) materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa.
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4) części samochodowe (zderzaki, reflektory, siedzenia, elementy silników, przekładni, felgi, karoserie i ich
części, rury wydechowe itp.)
5) odpady niebezpieczne bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
6) odpady w opakowaniach cieknących,
7) odpady w ilościach wskazujących na to, że pochodzą z działalności gospodarczej- wszelkie odpady
w ilościach masowych,
8) wszelkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia
nietypowe dla prac domowych) – szczególnie dostarczane w dużych ilościach.
9) opony ciągników, maszyn rolniczych i samochodów innych niż osobowe,
10) zmieszane odpady komunalne.
2. W PSZOK nie są przyjmowane odpady powstające w wyniku prowadzenia działalności
gospodarczej!!!
§ 6. 1. Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne
z Regulaminem, bądź mogłoby zagrażać zdrowiu i życiu ludzi.
2. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK,
w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów, sposobu poruszania się po PSZOK oraz zachowania
wymogów bezpieczeństwa, w tym zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.
3. Obsługa PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdów, wskazuje natomiast osobie
dostarczającej odpady stosowne miejsce, w którym należy je umieścić. Osoba dostarczająca zobowiązana jest
do zachowania czystości. W przypadku zabrudzenia terenu PSZOK podczas rozładunku odpadów, powyższy
teren należy uprzątnąć we własnym zakresie.
4. Na terenie PSZOK obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz używania źródeł otwartego ognia.
§ 7. Regulamin PSZOK dla Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą, wraz z danymi teleadresowymi oraz
informacją o rodzajach przyjmowanych odpadów i godzinach ich przyjmowania, jest podany do publicznej
wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czerwińsk nad Wisłą http://czerwinsk.bipgmina.pl/
oraz na terenie PSZOK, zgodnie z treścią zarządzenia.
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