Załącznik
do uchwały nr III/29/19
Rady Gminy Subkowy
z dnia 22 stycznia 2019 r.

Regulamin
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Subkowach
§ 1. Zasady wprowadzające
1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych, zwanego dalej „PSZOK”.
2. PSZOK zlokalizowany jest w Subkowach przy ulicy Sportowej 1a.
§ 2. Zasady ogólne
1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik Urzędu Gminy w Subkowach,
zwany dalej „pracownikiem”.
2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich
zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich składu, zabezpieczenia
i czystości.
3. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne, wytwarzane na terenie gminy
Subkowy, dostarczone od właścicieli nieruchomości, którzy złożyli deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi
z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Subkowy.
4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i stosowania się
do poleceń pracownika.
§ 3. Zasady szczegółowe
1. Odpady do PSZOK można przekazać:
1) we wtorki w godzinach 15:00 – 16:30;
2) w czwartki w godzinach 7:15 – 8:30.
2. PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów:
1) papier i tektura;
2) opakowania z metali, tworzyw sztucznych i wielomateriałowe;
3) szkło;
4) farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice i detergenty;
5) zużyte opony od samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów,
itp.
6) odpady wielkogabarytowe i z tworzyw sztucznych;
7) odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych;
8) ceramicznych i elementów wyposażenia.
3. PSZOK przyjmuje odpady posegregowane na poszczególne rodzaje wymienione
w ust. 2, niezmieszane z innymi odpadami i oczyszczone.
4. Odpady wielkogabarytowe nie mogą zawierać innych opadów.
5. PSZOK przyjmuje odpady wymienione w ust. 2 pkt 4 wyłącznie w szczelnych
pojemnikach, zawierających informację o rodzaju opadu.
6. PSZOK przyjmuje odpady budowlane i remontowe wyłącznie w opakowaniach lub
pojemnikach zbiorczych zapobiegających zabrudzeniu terenu.
7. PSZOK przyjmuje odpady wymienione w ust. 2 pkt 1–4 wyłącznie w opakowaniach
zbiorczych, w szczególności w workach foliowych.
8. PSZOK przyjmuje odpady budowlane i remontowe jednorazowo o wadze do 200 kg.

9. PSZOK nie przyjmuje odpadów przekraczających 100% średnich wskaźników
wytwarzania odpadów komunalnych, określonych w Planie Gospodarki Odpadami
dla województwa pomorskiego.
10. PSZOK nie przyjmuje odpadów innych niż wymienione w ust. 2.
11. PSZOK nie przyjmuje odpadów, których nie można zidentyfikować
oraz niespełniających zasad określonych w ust. 2–9.
12. Pracownik dokonuje wpisu na karcie ewidencji PSZOK.
§ 4. Zasady końcowe
Wszelkich informacji o pracy PSZOK udziela pracownik Referatu komunalnego Urzędu
Gminy w Subkowach osobiście lub telefonicznie 58 536 85 01, wew. 50.

