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Poz. 2057
UCHWAŁA NR XX/54/2016
RADY MIEJSKIEJ W DALESZYCACH
z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w
Daleszycach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. 2016.446) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymania czystości i
porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2016.250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Kielcach, Rada Miejska w Daleszycach uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Daleszycach,
stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr VII/32/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 24 kwietnia 2015r. w
sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Daleszycach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Mariusz Dziadowicz
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/54/2016
Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia 28 czerwca 2016r.

REGULAMIN
korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Daleszycach
1. Regulamin określa sposób świadczenia usługi przez Punkt Selektywnego
Zbierania odpadów Komunalnych (PSZOK) w Daleszycach ul. Ługi 1.
2. Punkt selektywnego zbierania odpadów Komunalnych czynny jest:
a) w środy w godz. 12:00-18:00
b) w soboty w godz. 10:00-16:00
3. PSZOK jest nieczynny w święta.
4. Zakazuje się pozostawiania odpadów poza terenem PSZOK po godzinach jego
otwarcia.
I.ZASADY OGÓLNE
1. Odpady komunalne z nieruchomości, na których prowadzona jest selektywna
zbiórka odpadów „u źródła”, odbiera się z następującą częstotliwością:
- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady komunalne
ulegające biodegradacji oraz odpady zielone odbierane będą w okresie od
kwietnia do października dwa razy w miesiącu natomiast w okresie od listopada do
marca jeden raz w miesiącu.
- selektywne odpady komunalne z częstotliwością raz w miesiącu
2. Odbiór
odpadów
wielkogabarytowych,
zużytego
sprzętu
elektryczne
i elektroniczne oraz opon w systemie obwoźnych zbiórek tzw. „wystawek”
z częstotliwością raz na 6 miesięcy.
3. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkaniec we
własnym zakresie i na własny koszt dostarczy do PSZOK następujące rodzaje
odpadów:
a) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,
b) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych,
c) opakowania wielomateriałowe,
d) szkło, opakowania ze szkła,
e) metale, opakowania z metali,
f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające
biodegradacji oraz odpady zielone,
g) odzież i tekstylia
h) przeterminowane leki i chemikalia,
i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
j) zużyte baterie i akumulatory
k) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
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l) zużyte opony,
m) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne,
n) popiół,
o) części samochodowe (np. zderzaki, reflektory)
1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK
2. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu rodzaju dostarczonych odpadów,
ich zgodności z wykazem przyjmowanych odpadów, czystości, składu,
zabezpieczenia itp.
3. Dostarczone odpady przyjmowane są do PSZOK bezpłatnie.
4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i poleceń
pracownika punktu.
II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
1. PSZOK przyjmuje odpady od mieszkańców gminy Daleszyce.
2. Przyjęcie odpadów do PSZOK następuje po okazaniu dowodu tożsamości oraz
dowodu dokonania opłaty za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy
Daleszyce dotyczącej ostatniego okresu płatności.
3. Odpady dostarczone do Punktu muszą być posegregowane.
4. Dostarczone odpady nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.
5. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów
w przypadku:
- stwierdzenia przez pracownika PSZOK, że odpady nie znajdują się na wykazie
przyjmowanych odpadów,
- stwierdzenia zanieczyszczeń w odpadach
6. Dostarczone odpady należy rozładować w miejscu wskazanym przez
obsługującego PSZOK.
7. Każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK potwierdzane jest na formularzu
przyjęcia odpadów.
8. Osoby korzystające z PSZOK i przebywające na jego terenie zobowiązane są do:
a) przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK i niniejszego Regulaminu w zakresie
miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się na jego terenie,
b) zachowania wymogów bezpieczeństwa, a w szczególności nie używania
źródeł otwartego ognia oraz palenia tytoniu.
9. Dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać na terenie PSZOK jedynie pod
opieką osoby pełnoletniej.
III. Postanowienie końcowe
1. Zgłoszenia przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego
świadczenia usług przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych dokonywane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach:
a) telefonicznie nr tel. 317 16 94 wew. 104
b) pod adresem e-mai: gmina@daleszyce.pl
c) pisemnie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach Plac Staszica 9,
26-021 Daleszyce
d) osobiście,
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2. Wszelkie informacje o pracy Punktu udziela pracownik PSZOK na miejscu oraz
Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach Pl. Staszica 9, tel. 41 317 16 94 wew. 104.
3. Regulamin korzystania z PSZOK jest dostępny na stronie internetowej
www.daleszyce.pl

