REGULAMIN
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
KOMUNALNYCH W GMINIE KOCK.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
przyjmuje odpady komunalne oraz inne odpady z gospodarstw
domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku.
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§1
Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kock,
zwanego dalej PSZOK.
PSZOK w Gminie Kock zlokalizowany jest przy ul. Gen.
Kleeberga 50 (posesja SKR).
Dni i godziny otwarcia PSZOK: piątki - 11:00-18:00
każda pierwsza sobota miesiąca - 10:00-14:00
Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik Urzędu
Miejskiego w Kocku.
Przyjęcia dokonuje się po uprzednim sprawdzeniu zawartości
dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem aktualnie
przyjmowanych odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia
itp.
Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego
przestrzegania niniejszego regulaminu

§2
1. Odpady przyjmowane są do PSZOK wyłącznie od właścicieli
nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Kock.
2. Odpady przyjmowane są nieodpłatnie.
3. Właściciel nieruchomości dostarczający odpady do PSZOK
zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego
uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
rzecz Gminy Kock za bieżący okres rozliczeniowy.

§3
1. W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:
- odpady opakowaniowe tzw. suche;
- odpady ze szkła opakowaniowego;
-odpady biodegradowalne kuchenne oraz pochodzące z
pielęgnacji terenów zielonych;
- popioły;
- pozostałe odpady zbierane selektywnie;
- gruz i materiały z prowadzonych samodzielnie remontów i
rozbiórek niewymagających pozwoleń na budowę;
- zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny;
- odpady wielkogabarytowe (meble, dywany, wykładziny itp.);
- opony i dętki;
- tworzywa sztuczne typu meble ogrodowe, wiadra, skrzynki,
miski, doniczki z PP i PE;
- odpady problemowe typu np. zużyty sprzęt sportowy, parasole,
obuwie, nakrycia głowy, tekstylia;
- baterie i akumulatory;
- chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych oraz
opakowania po nich (m.in. puszki i wiadra po farbach,
opakowania po: tuszach i tonerach do drukarek, środkach
ochrony roślin, nawozach, rozpuszczalnikach, farbach,
impregnatach, olejach, olejach mineralnych i syntetycznych,
pojemniki po piankach montażowych, odpady zawierające rtęć
itp.);
- świetlówki, żarówki;
- zużyte oleje i smary;
- złom metalowy z odpadów pochodzących z gospodarstw
domowych;
- przeterminowane leki i kosmetyki;
- papa.

§4

1. PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:
- szyby samochodowe;
- odpady zawierające azbest;
- części samochodowe (np. zderzaki, reflektory itp.);
- odpady niebezpieczne bez możliwości wiarygodnej
identyfikacji (brak etykiet);
- odpady w opakowaniach cieknących;
- odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z
działalności gospodarczej;
- wszelkie odpady w ilościach masowych;
- wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż
z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac
domowych, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem
utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych).
§5
1. Odpady wymienione w §3 gromadzone są selektywnie w
zamykanych pojemnikach i kontenerach oraz wiatach
chroniących je przed wpływem czynników atmosferycznych i
dostępem zwierząt. Kontenery i pojemniki są odpowiednio
oznakowane dla poszczególnych rodzajów odpadów.
2. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest
umieścić je we własnym zakresie w odpowiednim miejscu w
kontenerach lub pojemnikach. Umieszczanie dostarczonych
odpadów będzie odbywać się pod nadzorem pracownika
PSZOK.
3. Odpady niebezpieczne płynne (farby, lakiery, smary, oleje itp.)
powinny znajdować się w oryginalnych, nieuszkodzonych
opakowaniach producenta oraz powinny zawierać etykiety.
Rodzaje odpadów wymienione w §3 przyjmowane do PSZOK w
ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi określa Regulamin Utrzymania Czystości i
Porządku w Gminie Kock. Każdorazowe przyjęcie odpadów jest
ewidencjonowane przez pracownika PSZOK.
§6

1. Urząd Miejski w Kocku prowadzi rejestr podmiotów, do których
przekazywane są zbierane odpady. Rejestr ten zawiera m. in.
nazwę
i adres firmy przyjmującej odpad danego rodzaju, zezwolenia
świadczące o możliwości prowadzenia działalności w zakresie
gospodarki tego rodzaju odpadami.
§7
1. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:
a) przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w
zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania
się po PSZOK;
b) zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności
nieużywania źródeł otwartego ognia;
c) stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.
§8
1. Wszelkich informacji o pracy PSZOK udziela na miejscu
pracownik obsługi PSZOK lub pracownik Urzędu Gminy Kock
pod numerem telefonu (81) 85-91-004 w. 45.
2. Skargi i wnioski na temat funkcjonowania PSZOK mogą być
wnoszone mailowo na adres odpady@kock.pl, bądź osobiście
lub pisemnie w Referacie Gospodarki Komunalnej i Lokalowej
w Urzędzie Miejskim w Kocku.
§9
1. Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest na stronie
internetowej
Gminy
kock.pl
w
zakładce
„System
gospodarowania odpadami”, a także na terenie PSZOK.
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