Zarządzenie Nr V/205/2020 z 20.11.2020 r
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 20 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminnie Frysztak

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity
tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z póź. zm.) oraz § 95 ust. 2 Statutu Gminy Frysztak,
zarządzam, co następuje:
§1
Wprowadza się Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie
Frysztak, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia
§2
Nadzór nad stosowaniem regulaminu powierza się Gminnemu Zakładowi Komunalnemu we
Frysztaku
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Frysztak
(-)
Jan Ziarnik
(podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)
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Załącznik zarządzenia Nr V/205/2020 z 20.11.2020 r Wójta Gminy Frysztak
z dnia 20 listopada 2020 r.
Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminnie
Frysztak
1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej PSZOK zlokalizowany jest pod
adresem Glinik Dolny 100a (teren po nieczynnej oczyszczalni ścieków)
2. Teren PSZOK jest objęty monitoringiem.
3. Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zarządza Gmina Frysztak
4. PSZOK jest czynny :
1) Od kwietnia do września
środa od 12:00 do 19:00
sobota od 9:00 do 14:00
2) Od października do marca
środa od 12:00 do 17:00
sobota od 9:00 do 14:00
5. Odpady komunalne przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie.
6. Warunkiem niezbędnym do oddania odpadów komunalnych do PSZOK jest okazanie karty PSZOK.
7. Zakazuje się udostępniania karty, a jej posiadacz ponosi odpowiedzialność za otrzymaną kartę
PSZOK oraz za udostępnienie jej osobom trzecim.
8. Szczegóły dotyczące wydawania kart PSZOK określa oddzielne zarządzenie.
9. W PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady komunalne powstające w gospodarstwach
domowych położonych na terenie gminy Frysztak, dostarczone przez mieszkańców we własnym
zakresie
10. W PSZOK prowadzony jest rejestr przyjęć , który jest weryfikowany z bazą danych Urzędu Gminy
Frysztak
11. Odpady oddawane do PSZOK muszą być posegregowane na terenie własnej nieruchomości.
12. W PSZOK nie przyjmuje się odpadów zmieszanych.
13. Rozładunek odpadów dokonywany jest we własnym zakresie przez osobę dostarczającą odpady
w sposób selektywny w miejscu wskazanym przez obsługę PSZOK.
14. Osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana zgłosić się do pracownika PSZOK w celu weryfikacji
oddawanych odpadów oraz wskazania miejsca ich rozładunku
15. Jeśli rodzaj i/lub ilość odpadów dostarczonych do PSZOK wskazuje, że nie zostały one wytworzone
w gospodarstwie domowym, pracownik PSZOK odmawia ich przyjęcia lub żąda wypełnienia
formularza „Potwierdzenia przekazania odpadów do PSZOK Frysztak”
16. Przyjęcia odpadów komunalnych do PSZOK dokonuje pracownik PSZOK, który sprawdza
oddawane odpady pod względem ich rodzaju oraz poprawności segregacji.
17. PSZOK przyjmuje odpady
a) tworzywa sztuczne, szkło bezbarwne i kolorowe, papier, tektura, metal, opakowania
wielomateriałowe, bioodpady, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady
wielkogabarytowe, odzież i tekstylia, odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach
domowych, odpady nie kwalifikujące 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
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte oleje, popiół z palenisk
domowych - w każdej ilości
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b) odpady budowlane w postaci betonu, gruzu, innych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia w ilości 1000 kg na rok na deklarację
c) odpady budowlane w postaci materiałów izolacyjnych (styropian, wełna mineralna) w ilości 10
m 3 na rok na deklarację
d) zużyte opony, z pojazdów osobowych do 8 sztuk rocznie na deklarację
18. Niewykorzystane limity określone w pkt. 17 ppk. b, c, d nie przechodzą na rok następny.
19. Odpady w postaci ciekłej bądź wymagające opakowania jednostkowego muszą znajdować się
w oryginalnych, szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach producenta oraz posiadać
oryginalną informację (etykietę) która umożliwia identyfikację odpadu w chwili przekazania.
20. PSZOK nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej i nie wystawia kart przekazania
odpadów, faktur oraz innych potwierdzeń oddania odpadów.
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