ZARZĄDZENIE NR 174/2020
BURMISTRZA KRYNEK
z dnia 4 sierpnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Krynkach
Na
podstawie
art. 30 ust. 1 ustawy
z dnia
8 marca
1990 roku
o samorządzie
gminnym
(Dz.U.2020 r. poz. 713) w związku z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020 oraz Dz. U. z 2020r. poz. 150 i 284) oraz §
2 ust. 5 i 6 oraz § 4 uchwały nr XII/108/2020 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę (Dz. Urz. Woj.
Podl. z 2020 r., poz. 3076) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krynkach,
stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1, należy umieścić w widocznym i łatwo dostępnym miejscu na
terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krynkach oraz na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Krynkach.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Komunalnego w Krynkach.
§ 4. Traci moc zarządzenie nr 237/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu
korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krynkach.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Jolanta Gudalewska
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Załącznik do zarządzenia nr 174/2020
Burmistrza Krynek
z dnia 4 sierpnia 2020 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
KOMUNALNYCH (PSZOK) W KRYNKACH
§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, zwanego dalej PSZOK, zlokalizowanego w Krynkach przy ul. 1 Maja 9.
2. PSZOK jest prowadzony przez Zakład Komunalny w Krynkach, ul. 1 Maja 9.
3. PSZOK przyjmuje selektywnie zebrane odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych na terenie
gminy Krynki objętych gminnym systemem gospodarki odpadami w ramach uiszczonych opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnym zgodnych ze złożoną deklaracją.
4. Osoby korzystające z PSZOK zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu
i poleceń pracownika PSZOK-u.
5. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu
zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich
czystości, składu, zabezpieczenia, itp.
6. Obsługa PSZOK nie wyjmuje, nie rozładowuje przywiezionych odpadów, lecz wskazuje osobie
dostarczającej odpady miejsce, gdzie odpady złożyć, lub do którego kontenera wrzucić.
7. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
8. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie PSZOK tylko pod opieką osób dorosłych.
§ 2. 1. PSZOK przyjmuje odpady w czwartki w godzinach od 8.00 do 14.30.
2. Odpady dostarczone do PSZOK-u muszą być posegregowane.
3. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.
4. W PSZOK przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych:
a) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
b) metale, w tym opakowania z metali;
c) tworzywa sztuczne, w tym opakowania z tworzyw sztucznych;
d) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
e) szkło, w tym opakowania ze szkła;
f) bioodpady;
g) odpady niebezpieczne;
h) przeterminowane leki;
i) chemikalia;
j) odpady niekwalifikujące 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 igły i strzykawki;
k) zużyte baterie i akumulatory;
l) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
m) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
n) zużyte opony;
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o) odpady budowlane i rozbiórkowe- w postaci gruzu ceglanego i betonowego oraz odpadów z materiałów
ceramicznych, pochodzących z drobnych prac remontowych, w rocznym limicie 70 kg na pojedynczą
nieruchomość zamieszkałą;
p) tekstylia;
r) odzież.
5. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
a) zmieszane odpady komunalne;
b) odpady zawierające azbest;
c) szyby samochodowe;
d) części samochodowe;
e) odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż wymienione w § 2. ust. 4 litera „o”;
f) odpady wskazujące, iż pochodzą one z działalności gospodarczej;
6. Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu.
7. Prowadzący PSZOK w Krynkach prowadzi ewidencję odpadów zgodnie z wymogami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U z 2020 r. poz. 797 ze zm. oraz przepisami Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10).
§ 3. 1. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynkach: www.krynki.pl.

Komunalnych

jest

2. Wszelkich informacji o pracy PSZOK udziela na miejscu pracownik Zakładu Komunalnego w Krynkach
oraz pracownik Urzędu Miejskiego w Krynkach pod nr telefonu 85 722 85 50, wew. 39.
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