REGULAMIN
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w Gminie Kazimierz Dolny, zwanym dalej PSZOK.
2. PSZOK w Gminie Kazimierz Dolny obsługiwany jest przez Miejski Zakład Komunalny
ul. Filtrowa 8, 24-120 Kazimierz Dolny.
3. PSZOK na terenie Gminy zlokalizowany jest przy Oczyszczalni Ścieków w Bochotnicy,
ul. Kazimierska 122, na działce o nr ewid. 325/2.
4. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest w środy i soboty,
w godzinach od 9:00 do 14:00.
5. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
6. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów
z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów.
7. Odpady przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie od mieszkańców z nieruchomości
zamieszkałych, po okazaniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Kazimierz Dolny za ostatni miesiąc .
8. W PSZOK bezpłatnie przyjmowane są odpady wyłącznie posegregowane oraz właściwie
zabezpieczone, dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi
odpadami.
9. Do rozładunku dostarczonych odpadów zobowiązany jest ich dostawca.
10. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego
regulaminu oraz do stosowania się do poleceń pracownika PSZOK.
11. Odpady przekazywane do PSZOK:
1) odpady komunalne ulegające biodegradacji,
2) odpady zielone,
3) przeterminowane leki,
4) chemikalia,
5) zużyte baterie i akumulatory,
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
8) odpady budowlane i rozbiórkowe,
9) popiół,
10) zużyte opony.
12. Gruz, odpady budowlane, rozbiórkowe i remontowe będą przyjmowane wyłącznie
w ilościach wskazujących, że pochodzą z prac remontowo-budowlanych wykonywanych we
własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na wykonanie których nie
jest wymaganie uzyskane pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru prowadzenia prac.
13. Drobne i sypkie odpady budowlane, rozbiórkowe i remontowe oraz popiół muszą być
dostarczane w workach.
14. Odpady zielone nie mogą zawierać innych odpadów. Odpady zielone tj. trawa, liście,
ścinki gałęzi i żywopłotów przywiezione do PSZOK w workach foliowych należy wysypać
we wskazane przez pracownika PSZOK miejsce.
15. W przypadku stwierdzenia przez pracownika PSZOK, że rodzaj dostarczonych odpadów
nie jest zgodny z pkt 11 regulaminu, dostarczający odpady zobowiązany jest do ich
natychmiastowego zabrania.

16. Informacji o pracy PSZOK udziela pracownik na miejscu lub Urząd Miasta w Kazimierzu
Dolnym pod numerem telefonu (81) 8810136.
17. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:
a) przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca
złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK,
b) zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł
otwartego ognia,
c) stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego,
d) na terenie PSZOK dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką
osoby pełnoletniej.

