REGULAMIN
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ŁAZISKACH GÓRNYCH

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych (PSZOK) w Łaziskach Górnych przy ul. Łazy.
2. PSZOK czynny jest z wyjątkiem dni świątecznych od maja do października - od poniedziałku
00
00
do piątku w godzinach 9 - 20 , od listopada do kwietnia - od poniedziałku do piątku
00
00
00
00
w godzinach 9 -17 oraz w każdą sobotę w godzinach 9 -17 przez cały rok.
3. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych nieodpłatnie przyjmowane są
odpady pochodzące wyłącznie z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
po okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie Gminy Łaziska
Górne.
4. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmowane są następujące
rodzaje odpadów pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych:
 makulatura (papier i tektura),
 tworzywa sztuczne,
 szkło,
 baterie i akumulatory inne niż niebezpieczne,
 odpady niebezpieczne, w tym chemikalia
 przeterminowane lekarstwa,
 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
 odpady wielkogabarytowe,
 zużyte opony,
 odpady ulegające biodegradacji,
 odpady zielone,
 odpady remontowo – budowlane wyłącznie:
- z drobnych remontów, nie wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę;
- niepochodzące z działalności gospodarczej;
- niezanieczyszczone innymi odpadami;
5. Należy stosować się do znaków oraz poleceń wydawanych przez obsługę PSZOK.
6. Zabrania się samodzielnego umieszczania odpadów w kontenerach bez nadzoru osób
obsługujących PSZOK. Odpady do kontenerów są umieszczane przez pracownika PSZOK.
7. Obsługa PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdów.
8. Odpady dostarczane do punktu powinny być posegregowane.
9. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów
z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK, ich czystości, składu itp.
10. Obsługa PSZOK ma prawo do weryfikacji przyjmowanych odpadów pod kątem ich rodzaju,
stanu i składu.
11. Odpady niebezpieczne powinny znajdować się w szczelnych i nieuszkodzonych
opakowaniach oraz posiadać oryginalna informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację
odpadu w chwili przekazania.
12. Zabrania się zabierania przyjętych odpadów znajdujących się na terenie PSZOK.
13. Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów w uzasadnionych przypadkach,
między innymi kiedy:
- odpady są dostarczone poza wyznaczonymi godzinami funkcjonowania PSZOK;
- odpady nie są posegregowane;
- odpady nie odpowiadają przyjmowanym frakcjom;
- nie zostanie okazany dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Łaziska
Górne;
- odpady pochodzą z działalności gospodarczej;
- odpady są zanieczyszczone lub kwalifikują się jako odpady zmieszane (20 03 01);
- ilość odpadów budzi wątpliwości co do ich źródła pochodzenia;
14. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów może być okresowo wstrzymane,
między innymi podczas:
- wymiany napełnionych kontenerów;
- niekorzystnych warunków atmosferycznych;
- gdy kontenery są zapełnione;
15. Osoba przebywająca na terenie PSZOK jest odpowiedzialna za swoje bezpieczeństwo.

