REGULAMIN
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
W GMINIE NOWY WIŚNICZ
1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Gminie Nowy Wiśnicz, zwanym dalej PSZOK.
2. PSZOK w Gminie Nowy Wiśnicz prowadzony jest przez Zakład Usług Komunalnych,
Rynek 16, 32-720 Nowy Wiśnicz.
3. Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych sprawuje Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Nowym Wiśniczu.
4. PSZOK na terenie gminy zlokalizowany jest przy ul. Jana Matejki na terenie składowiska
odpadów w Nowym Wiśniczu.
5. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest:
 w środy w godzinach 8 00 - 16 00
 w soboty w godzinach 8 00 - 15 00
5. Przyjęcia odpadów dokonuje operator PSZOK-u, który jest nadzorowany przez Kierownika
Zakładu Usług Komunalnych.
6. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów
z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów.
7. Odpady przyjmowane są nieodpłatnie od mieszkańców Gminy Nowy Wiśnicz.
8. Przekazując do PSZOK-u odpady należy okazać dowód osobisty i ostatni dowód opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów:
◦ odpady zbierane selektywnie (plastik, papier, szkło),
◦ zużyte baterie akumulatory,
◦ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
◦ meble i inne odpady wielkogabarytowe,
◦ zużyte opony,
◦ odpady zielone, popiół,
◦ odpady budowlano-rozbiórkowe – do limitu odpowiadającego 2,2 m3 lub 25 worków
o poj. 120l rocznie.
◦ odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstwa domowego (np.
żarówki, puszki po farbach, lakierach i aerozolach, chemikalia, itp.),
10. Odpady dostarczone do PSZOK-u nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone.
11. Obsługa PSZOK-u ma prawo odmowy przyjęcia odpadów jeśli ilość odpadów wskazuje na
źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe osoby przekazującej odpady, a także
jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu
ludzi.
12. Osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest zgłosić się do pracownika obsługującego
PSZOK celem weryfikacji dostarczonych odpadów oraz wskazania miejsca ich rozładunku.
13. Odpady dostarczone winny być w sposób umożliwiający ich selektywne odbieranie zgodnie
z kategoriami odpadów.
14. Odpady narażone na działanie czynników atmosferycznych gromadzone są w szczelnie
zamkniętych kontenerach Kp-7, pozostałe w betonowych boksach.
15. Kontenery oraz boksy są odpowiednio oznakowane dla poszczególnych frakcji.
16. Umieszczanie dostarczonych odpadów odbywać się będzie pod nadzorem operatora
PSZOK-u.
17. PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:
◦ ubrania i tekstylia (można je wrzucać do kontenerów ustawionych na terenie Gminy
Nowy Wiśnicz),
◦ materiały zawierające azbest,
◦ przeterminowane leki, termometry zawierające rtęć,( oddajemy do pojemników

ustawionych w aptekach na terenie gminy Nowy Wiśnicz,
◦ odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), dla
których nie istnieje możliwość ustalenia pochodzenia.
18. Operator PSZOK-u nie wyjmuje odpadów z pojazdu, a jedynie wskazuje miejsce gdzie
należy złożyć przywiezione odpady.
19. Mieszkańcy mogą dostarczać odpady do PSZOK-u samochodami osobowymi z przyczepką
lub samochodami dostawczymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.
20. Osoby przebywające na terenie PSZOK-u obowiązane są do:
◦ przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK-u, w szczególności w zakresie miejsca złożenia
odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK-u,
◦ zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego
ognia,
◦ na terenie PSZOK-u osoby niepełnoletnie mogą przebywać jedynie pod opieką osoby
dorosłej.
21. Wszyscy korzystający z PSZOK-u zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania
niniejszego regulaminu.
22. Wszelkich informacji o pracy PSZOK-u udziela na miejscu operator PSZOK-u lub
nadzorujący kierownik Zakładu Usług Komunalnych.
23. Regulamin korzystania z PSZOK-u dostępny jest na stronie internetowej Gminy Nowy
Wiśnicz w zakładce „ODPADY”.
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2016r.

