REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
§ 1.
Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych, zwanego również PSZOK.
§ 2.
1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest przy ul. Racławickiej 24 w
Jarosławiu, tel. nr 16 621 22 60.
2. PSZOK czynny jest:
• od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1700 /od kwietnia do października/
• od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 /od listopada do marca/
• w ostatnią sobotę miesiąca w godzinach od 1000 do 1400 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy i świąt).
§ 3.
1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje nieodpłatnie odpady wytworzone
i dostarczone wyłącznie przez mieszkańców Gminy Miejskiej Jarosław /nieruchomości zamieszkałe/ którzy są
objęci systemem gospodarki odpadami komunalnymi i wnoszą opłatę z tego tytułu na rzecz Gminy. Punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej oraz
nieruchomości niezamieszkałych, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie
gospodarowania odpadami.
2. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców Gminy Miejskie Jarosław po okazaniu:
- dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania,
- deklaracji, lub
- potwierdzenia dokonania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3. Prowadzący PSZOK w uzasadnionych przypadkach spornych przyjmując odpady sporządza dokument
potwierdzający dostarczenie odpadów, zawierający w szczególności: imię i nazwisko osoby dostarczającej
odpady oraz osoby reprezentującej PSZOK, adres nieruchomości, z której pochodzą odpady, rodzaj
dostarczonych odpadów, datę dostarczenia odpadów, klauzulę: „Oświadczam, że dostarczone przeze mnie
odpady zostały wytworzone przez osoby zamieszkujące we wskazanej poniżej nieruchomości zamieszkałej i
pochodzą z tego gospodarstwa domowego”. /zał. nr 1/
§ 4.
1. W PSZOK przyjmowane są tylko i wyłącznie wskazane poniżej rodzaje odpadów komunalnych:
- opakowania z papieru i tektury, papier i tektura
- opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne
- opakowania z metali
- opakowania wielomateriałowe
- opakowania ze szkła
- zużyte opony, pochodzące wyłącznie z pojazdów o całkowitej masie do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do
prowadzenia działalności gospodarczej
- lampy fluorescencyjne (żarówki energooszczędne),
- baterie i akumulatory,
- zużyte kompletne urządzenia elektryczne i elektroniczne, sprzęt AGD - niedopuszczalne jest przekazywanie
odpadów zdekompletowanych tzn. pozbawionych elementów metalowych, kabli, cewek itp.
- przeterminowane leki i chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych /m.in. opakowania po farbach, tuszach,
farby, kleje, lepiszcze, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin./ Opakowania po substancjach niebezpiecznych,
powinny znajdować się w szczelnych, niecieknących i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną
informację-etykietę, umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania
- odpady wielkogabarytowe – muszą być opróżnione z zawartości, i pozbawione elementów szklanych, nie mogą
zawierać innych odpadów oraz muszą być rozłożone tak, aby zajmowały jak najmniej miejsca /meble szafy, stoły,

krzesła, sofy, komody, tapczany, wersalki, dywany, wykładziny, wózki dziecięce, materace, kabiny prysznicowe,
wanny, rowery, zabawki dużych rozmiarów/
- odpady ulegające biodegradacji /rozdrobnione gałęzie do 0,5 m długości, liście, skoszona trawa, obierki, fusy/
- odpady budowlane tj. gruz betonowy, ceglany z rozbiórek i remontów, wykonywanych samodzielnie przez
mieszkańców /bez zanieczyszczeń/ - do 0,5 m3 od gospodarstwa domowego rocznie. Natomiast odpady
w większej ilości lub pochodzące z działalności gospodarczej nie są objęte system zorganizowanym przez Gminę
Miejską Jarosław, a pozbywanie się ich odbywa się na koszt właściciela, za pośrednictwem przedsiębiorcy
posiadającego zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności
2. PSZOK nie przyjmuje:
- odpadów komunalnych zmieszanych
- zmieszanych odpadów budowlanych z innymi odpadami
- materiałów izolacyjnych: styropianu, wełny mineralnej, papy
- odpadów zawierających azbest, smołę
- szkła zbrojonego i szyb samochodowych
- części z demontażu pojazdów samochodowych
- odpadów w opakowaniach cieknących
- odpadów poprodukcyjnych, w tym z działalności rolniczej
- odpadów z działalności gospodarczej
- opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,
- odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego /np. chemikalia nietypowe dla
prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne/
- tekstyliów, odzieży
§ 5.
1. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane, tak aby umożliwić ich selektywne odebranie.
2.Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK, po wcześniejszym sprawdzeniu adresu
zamieszkania osoby dostarczającej odpady, zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem
przyjmowanych odpadów, czystości i składu.
3. Odpady wymagające opakowania przyjmowane są w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych
opakowaniach oraz posiadających oryginalną etykietę umożliwiającą identyfikację odpadu.
4. Obsługa PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu, a jedynie wskazuje miejsce lub kontener
w którym należy je umieścić. Umieszczanie dostarczonych odpadów będzie odbywać się pod nadzorem pracownika
PSZOK.
5.Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów:
- jeżeli istnieje podejrzenie, że mogą pochodzić one z działalności gospodarczej /w tym rolnej/, i nie powstały
w wyniku bytowania ludzi, co ustali na podstawie np.:
• ilość dostarczanych jednorazowo odpadów przekracza możliwość wyprodukowania przez gospodarstwo
domowe;
• ilość dostarczonych wielokrotnie odpadów przekracza możliwość wyprodukowania przez gospodarstwo
domowe;
• rodzaj odpadów wskazuje źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe (np.: chemikalia nietypowe dla
prac domowych, odpady poprodukcyjne itp.);
- jeżeli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi
.
§ 6.
1. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:
- przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów
oraz sposobu poruszania się po PSZOK,
- zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia.
2. Na terenie PSZOK dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.
§ 7.

1. PSZOK prowadzi ewidencję przyjętych odpadów.
2. W PSZOK nie dokonuje się potwierdzeń oddania odpadów np. w formie karty przekazania odpadów,

załącznik nr 1
Oświadczenie o pochodzeniu odpadów komunalnych dostarczonych
do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Jarosławiu

……………..……………………………………………………………..
/Imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady/

Oświadczam, że dostarczone przeze mnie odpady zostały wytworzone przez osoby zamieszkujące we wskazanej
poniżej nieruchomości zamieszkałej i pochodzą z tego gospodarstwa domowego
…………………………………………………………………………………
/adres nieruchomości, z której pochodzą dostarczone odpady/

Rodzaj dostarczonych odpadów: ……………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. oraz UM
Jarosławia dla celów ewidencyjnych.
Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma o odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu
nieprawdy, wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego.

Jarosław, ……………………

…………………………………………………..
/podpis osoby dostarczającej odpady/

…………………………………………………..
/podpis osoby przyjmującej odpady/

Pouczenie:
1. Odmowa podpisania niniejszego oświadczenia skutkuję odmową przyjęcia dostarczonych odpadów przez
Operatora PSZOK.
2. W przypadku fałszywego zeznania, osoba składająca oświadczenie podlega odpowiedzialności
odszkodowawczej na zasadach ogólnych.

