ZARZĄDZENIE Nr 508/2014
WÓJTA GMINY KORCZYNA
z dnia 1 sierpnia 2014 r.
w sprawie utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Gminie Korczyna oraz ustalenia Regulaminu
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm./, art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach /Dz. U. 2013r. poz. 1399 z późn.zm./

Zarządza się, co następuje:

§1
1.Tworzy się Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Korczyna,
zwany dalej PSZOK.
2. PSZOK zlokalizowany jest w miejscowości Korczyna przy ul. Spółdzielczej na działce o nr
ewid. 1016/2.
§2
Ustala się Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. gospodarki odpadami
komunalnymi.
§4
Uchyla się zarządzenie Nr 491/2014 Wójta Gminy Korczyna z dnia 18 czerwca 2014 r. w
sprawie utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie
Korczyna oraz ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia
Nr 508/2014 Wójta Gminy Korczyna
z dnia 1 sierpnia 2014r.

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
§1
Regulamin określa zasady przyjmowania do PSZOK odpadów komunalnych powstałych w
gospodarstwach domowych położonych na terenie Gminy Korczyna.
§2
1.Właścicielem i zarządcą PSZOK jest Gmina Korczyna.
2. PSZOK czynny jest w piątki w godz. 1100-1900.
3. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów do PSZOK może zostać okresowo
wstrzymane.
4. O wstrzymaniu przyjmowania odpadów przez PSZOK Urząd Gminy Korczyna poinformuje,
z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, poprzez zamieszczenie stosownej informacji na
stronie internetowej Gminy Korczyna- www.korczyna.pl.
5. PSZOK przyjmuje odpady nieodpłatnie (w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wnoszonej przez mieszkańców na rzecz Gminy Korczyna).
§3
W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1) odpady wielkogabarytowe - kod odpadu 20 03 07,
2) odpady elektryczne i elektroniczne:
- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć – kod odpadu 20 01 21,
- urządzenia zawierające freony – kod odpadu 20 01 23,
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23
zawierające niebezpieczne składniki – kod odpadu 20 01 35,
– zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20
01 35 – kod odpadu 20 01 36.
3) baterie i akumulatory:
– baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06
02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie - kod odpadu
20 01 33,
– baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 - kod odpadu 20 01 34.
4) leki:
- leki cytotoksyczne i cytostatyczne – kod odpadu: 20 01 31,
- leki inne niż wymienione w 20 01 31 – kod odpadu 20 01 32.
5) chemikalia:
– farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpiecznekod odpadu 20 01 27,
- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27- kod
odpadu 20 01 28,
- środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy,
insektycydy) – kod odpadu 20 01 19,
- środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 – kod odpadu 20 01 80,
– opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

(np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) – kod
odpadu 15 01 10,
- detergenty zawierające substancje niebezpieczne – kod 20 01 29,
- detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 – kod 20 01 30.
6) zużyte opony o szerokości zewnętrznej do 400 mm - kod odpadu 16 01 03.
7) tekstylia:
- opakowania z tekstyliów - kod odpadu 15 01 09,
- tekstylia - kod odpadu 20 01 11,
- odzież – kod odpadu 20 01 10.
8) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości określonej w uchwale Rady Gminy Korczyna
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych:
– odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - kod odpadu 17 01 01,
– gruz ceglany – kod odpadu 17 01 02,
- odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia – kod odpadu 17 01 03,
- usunięte tynki, tapety, okleiny itp.- kod odpadu 17 01 80
- materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01– kod odpadu 17
08 02,
- materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03- kod odpadu 17 06 04,
- szyby okienne i drzwiowe – kod odpadu 17 02 02.
9) oleje i tłuszcze:
- oleje i tłuszcze jadalne – kod odpadu 20 01 25,
- oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 – kod odpadu 20 01 26.
§4
1.W PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady posegregowane i wolne od zanieczyszczeń.
2.Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych workach lub
pojemnikach.
3. Odpady niebezpieczne np. chemikalia, przyjmowane są w oryginalnych opakowaniach
producenta z etykietą zawierającą nazwę produktu.
4. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczać do PSZOK w workach foliowych o poj.
120 l.
5.Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oddawany do PSZOK musi być kompletny.
6.Odpady powinny być dostarczone w takiej formie, aby możliwe było ich wyładowanie bez
konieczności użycia specjalistycznego sprzętu.
§5
Do PSZOK nie są przyjmowane:
1) odpady inne niż wymienione w § 3 niniejszego zarządzenia,
2) odpady w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo
domowe,
3) odpady nieprawidłowo zabezpieczone (w uszkodzonych, nieszczelnych opakowaniach,
zanieczyszczone),
4) odpady niemożliwe do zidentyfikowania.
§6
Przyjęcie odpadów do PSZOK odbywa się po:
1) okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i adres zamieszkania osoby
dostarczającej odpady na terenie Gminy Korczyna,
2) sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK, ich

ilości, czystości, składu, posegregowania i zabezpieczenia.
§7
1. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi
PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się na
terenie PSZOK.
2.Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeżeli byłoby to sprzeczne z
obowiązującymi przepisami prawa, zapisami niniejszego regulaminu lub mogłoby zagrażać
zdrowiu lub życiu ludzi.
3.Osoba dostarczająca odpady, na żądanie obsługi PSZOK zobowiązana jest otworzyć
opakowanie odpadów w celu weryfikacji jego zawartości.
4.W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest do
ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami prawa.
5.Prace związane z rozładunkiem odpadów komunalnych dostarczanych do PSZOK wykonuje
ich dostawca.
6.Na terenie PSZOK obowiązuje zakaz palenia oraz używania źródeł otwartego ognia.
§8
1.Z każdorazowego przyjęcia odpadów obsługa PSZOK sporządza, w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach (w tym jeden dla dostarczającego odpady), dokument potwierdzający przyjęcie
odpadów do PSZOK.
2.Wzór dokumentu potwierdzającego przyjęcie odpadów do PSZOK określony jest w
załączniku do niniejszego regulaminu.
§9
1.Na terenie PSZOK odpady gromadzone są selektywnie w szczelnych, zamykanych
pojemnikach, kontenerach, itp., przystosowanych do rodzaju zbieranych odpadów, w sposób
bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska.
2.Zebrane w PSZOK odpady przekazywane są Wykonawcy wybranemu w drodze przetargu na
zadanie pn.: „Odbiór, transport, i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy
Korczyna”.
§ 10
1. Obsługa PSZOK przekazując odpady Wykonawcy określonemu w § 9 ust. 2 zarządzenia,
sporządza karty przekazania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(Dz.U. 2013, poz. 21 z póżn.zm.) oraz przepisami do niej wykonawczymi.
2. Obsługa PSZOK przekazuje podinspektorowi ds. gospodarki odpadami, na każde jego
wezwanie, dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów do PSZOK określone w § 8 ust. 1
zarządzenia oraz karty przekazania odpadów określone w ust. 1.
§ 11
1. Osoby zamieszkałe na terenie gminy Korczyna mogą odebrać w PSZOK worki
przeznaczone do zbierania popiołów i odpadów paleniskowych oraz nalepki na te worki.
2. Obsługa PSZOK prowadzi rejestr osób, które odebrały worki przeznaczone do gromadzenia
popiołów i odpadów paleniskowych.
3.Obsługa PSZOK wyda 12 worków przeznaczonych do gromadzenia popiołów i odpadów
paleniskowych oraz 12 nalepek na te worki na jedno gospodarstwo domowe na rok.

Załącznik
do regulaminu PSZOK
z dnia 1 sierpnia 2014r.

Potwierdzenie dostarczenia odpadów komunalnych
do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Korczynie
Dane przyjmującego:
Gmina Korczyna
ul. Rynek 18 a
38-420 Korczyna
Przyjęcie odpadów nr…………, dnia……………….
Lp.

Rodzaj odpadów

Kod odpadów

Jednostka
miary
(kg, l,
szt.)

Ilość
odpadów

Procentowa
zawartość
PCB
w odpadzie

Razem:

Przyjmujący:

Przekazujący:

………..………….

Imię……………………………

(podpis)

Nazwisko………………………
Adres…………………………..
…………………………………
Telefon…………………………
Oświadczam, że dostarczone przeze mnie odpady zostały wytworzone przez osoby
zamieszkujące gospodarstwo domowe prowadzone pod adresem podanym powyżej i pochodzą
z tego gospodarstwa domowego.
………………………………….
(podpis)

