REGULAMIN
PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH
§1
Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych selektywnie zbieranych przez Punkty
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwane dalej ''PSZOK''.
§2
1. PSZOK zlokalizowane są na terenie miasta Zamość przy ulicy:
 Droga Męczenników Rotundy 2 (PSZOK I),
 Al.1–go Maja 16 (PSZOK II).
2. PSZOK czynne są, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt:
 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00,
 w soboty w godzinach od 9:00 do 15:00; w okresie od 1 maja do 30 września w godzinach od
9:00 do 17:00.
3. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów może być okresowo wstrzymane.
§3
1. PSZOK przyjmują nieodpłatnie odpady komunalne selektywnie zebrane i dostarczone przez
mieszkańców: Miasta Zamość, Gminy Zamość oraz Gminy Łabunie.
2. PSZOK przyjmują nieodpłatnie odpady komunalne selektywnie zebrane i dostarczone przez podmioty
prowadzące działalność gospodarczą z terenu miasta Zamość.
3. W PSZOK przyjmowane są tylko i wyłącznie niżej wymienione rodzaje odpadów sklasyfikowane
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie
katalogu odpadów i oznaczone odpowiednio kodami:
a. 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury (pudełka papierowe, kartony itp.),
b. 20 01 01 – papier i tektura (gazety, czasopisma, gazetki reklamowe, ulotki, książki, zeszyty,
papier biurowy, torebki papierowe itp.),
c. 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych (opakowania po artykułach spożywczych,
kosmetycznych i chemii gospodarczej np.: zgniecione butelki po napojach bez nakrętek (PET),
szamponach, proszkach, płynach, plastikowe nakrętki, plastikowe torebki, folie, worki,
reklamówki foliowe),
d. 15 01 10, 20 01 27– chemikalia (resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji
i ochrony drewna oraz opakowania po nich, rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do
wybielania plam i opakowania po nich oraz tonery z drukarek i kserokopiarek),
e. 20 01 39 – tworzywa sztuczne (przedmioty pochodzące z gospodarstwa domowego (np.: miski,
folia sucha, meble ogrodowe itp.),
f. 15 01 04 – opakowania z metali (puszki po napojach, po żywności, kapsle z butelek, folia
aluminiowa itp.),
g. 20 01 40 – metal (drobny złom żelazny, inne metale kolorowe, itp.),
h. 15 01 05 – opakowania wielomateriałowe (kartony po napojach, mleku itp.),
i. 15 01 07 – opakowania ze szkła białego i kolorowego, przekazywane oddzielnie (opakowania po
artykułach spożywczych, kosmetycznych, chemii gospodarczej np.: butelki, słoiki, flakoniki, itp.),
j. 16 01 03 – zużyte opony,
k. 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 02 02 – odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące
z drobnych prac remontowo – budowlanych, wykonywanych samodzielnie w gospodarstwie
domowym, nie wymagających pozwolenia na budowę (np. gruz betonowy, ceglany
i ceramiczny, szkło okienne i drzwiowe – stłuczka.),
l. 20 01 32 – leki przeterminowane, pochodzące z gospodarstw domowych,
m. 20 01 33, 20 01 34 – baterie i akumulatory,
1

n. 20 01 35, 20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (wielkogabarytowe
i małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt teleinformatyczny
i telekomunikacyjny, audiowizualny, sprzęt oświetleniowy itp.) oraz części/elementy tych
urządzeń,
o. 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji (drobne gałęzie, liście, trawa, chwasty),
p. 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe (meble itp.),
q. popiół z palenisk domowych*,
r. 20 01 10, 20 01 11 – odzież i tekstylia*
*odpady odbierane tylko od mieszkańców!!! Te rodzaje odpadów nie będą przyjmowane na PSZOK
od podmiotów gospodarczych!!!
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§4
Odpady wymagające opakowania przyjmowane są w szczelnych i niecieknących pojemnikach lub
workach, zawierających informację (oznaczenie) o rodzaju odpadu.
Rozładowanie poszczególnych rodzajów odpadów i umieszczenia ich w przystosowanych do tego
urządzeniach (pojemnikach) spoczywa na osobie oddającej odpady komunalne.
§5
Odpady budowlane i rozbiórkowe, o których mowa w §3 ust.3 lit. k, przyjmowane są w workach do
50kg lub w stanie nieuporządkowanym pozwalającym na złożenie odpadu w przystosowanych do tego
urządzeniach (pojemniki KP–7).
Odpady ulegające biodegradacji, o których mowa w §3 ust.3 lit. p, przyjmowane są w workach
foliowych o pojemności od 60l do 120l lub w stanie nieuporządkowanym pozwalającym na złożenie
odpadu w przystosowanych do tego urządzeniach (pojemniku).

§6
Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne
odebranie zgodnie z kategoriami odpadów wymienionymi w §3 ust.3, po uprzednim ich zważeniu.
§7
Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny z Regulaminem,
w szczególności z §3–§6.
§8
Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:
1. Przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia, formy
opakowania odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie, na którym zlokalizowany jest PSZOK.
2. Zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nie używania źródeł otwartego ognia.
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