REGULAMIN
KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
(PSZOK)
zlokalizowanego na terenie Gdowa dz. nr 891/34 Gdów

§1
1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w Gdowie, zwanego dalej PSZOK.
2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje nieodpłatnie
selektywnie zebrane odpady komunalne z gospodarstw domowych wytworzone przez mieszkańców
gminy Gdów, z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku.
3. Odpady w PSZOK-u gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych,
oznakowanych pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia,
ludzi i środowiska.
4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, zasad BHP
i p. poż. (w szczególności nie używania źródeł otwartego ognia) oraz poleceń pracownika punktu.
§2
1. Operatorem PSZOK w Gdowie jest firma EMPOL Sp. z o.o. zgodnie z umową nr 332/2017
z dnia 29.12.2017 r.
2. PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz w I i III sobotę
od 8.00 do 10.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów do PSZOK może być okresowo
wstrzymane.
4. O wstrzymaniu przyjmowania odpadów prowadzący PSZOK poinformuje z dwudniowym
wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej: www.gdow.pl
§3
1. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady komunalne mogą być
dostarczane samodzielnie przez mieszkańców Gminy Gdów za okazaniem dowodu osobistego
i aktualnego dowodu potwierdzającego wniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na rzecz Gminy Gdów.
2. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne, tj. odpady wytworzone przez osoby
zamieszkujące gospodarstwo domowe.
3. PSZOK przyjmuje odpady nieodpłatnie.
4. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone
innymi odpadami.
5. Do PSZOK mieszkańcy Gminy Gdów mogą przekazywać odpady komunalne zebrane w sposób
selektywny:
• papier i tektura,
• tworzywa sztuczne,
• szkło,
• metale,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• opony,
• odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac nie wymagających pozwolenia na

budowę, ani zgłoszenia zamiaru wykonywania robót,
• odpady komunalne ulegające biodegradacji (np. resztki kuchenne),
• przeterminowane lekarstwa,
• zużyte baterie i drobne akumulatory,
• odzież i tekstylia,
• powstające w gospodarstwach domowych odpady niebezpieczne: środki do impregnacji
i konserwacji drewna, pozostałości rozpuszczalników, emulsji, barwników, farb, lakierów, pokostów,
żywic, klejów i spoiw, środków ochrony roślin, środków czyszczących, substancji do wybawiania
plam, środków do dezynfekcji i dezynsekcji oraz zbiorniki po aerozolach, termometry, lamy
fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, zużyte kartridże i tonery, przepracowane oleje i inne
odpady niebezpieczne określone w przepisach w sprawie katalogu odpadów.
6. PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych, popiołu oraz odpadów powstających w wyniku
prowadzonej działalności gospodarczej, a także z nieruchomości niezamieszkałych.
7. Odpady niebezpieczne powinny znajdować się w opakowaniach umożliwiających ich
identyfikację.
8. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK obowiązana jest umieścić je w odpowiednich
kontenerach pod nadzorem pracownika.
9. Na terenie PSZOK obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz używania źródeł otwartego ognia.
10. Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku gdy istnieje uzasadnione
podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi powstałymi w gospodarstwie domowym.
§4
1. Wszelkich informacji o pracy punktu można uzyskać na miejscu lub pod numerem telefonu
12 251-05-50, 12 251-04-95.

