REGULAMIN
KORZYSTANIA Z GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH
Zlokalizowanego w Cedrach Wielkich przy ul. Leśnej przy terenie oczyszczalni ścieków

I.

Zasady ogólne

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Cedrach Wielkich, zwanym dalej GPSZOK.
2. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) przyjmuje odpady
w każdą sobotę w godzinach od 10.00 do 15.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. GPSZOK jest oznakowany, ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.
4. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje nieodpłatnie selektywnie
zebrane odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych wytworzone wyłącznie przez
mieszkańców gminy Cedry Wielkie.
5. Odpady GPSZOK-u gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego przeznaczonych
i oznakowanych pojemnikach, w sposób bezpieczny dla zdrowia , ludzi i środowiska.
6. Korzystający z GPSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, zasad
BHP i p.poż. ( w szczególności nie używania źródeł otwartego ognia) oraz poleceń pracownika
punktu.

II. Ustalenia szczegółowe
1. GPSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców gminy Cedry Wielkie po okazaniu

dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy.
2. Przyjęcia odpadów dokonuje pracownik GPSZOK-u po sprawdzeniu zgodności dostarczonych
odpadów z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów.
3. Rozładunek przyjmowanych odpadów odbywa się siłami własnymi dostarczającego. Osoba
dostarczająca odpady do GPSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednich kontenerach
pod nadzorem pracownika.
4. Mieszkaniec na żądanie pracownika GPSZOK-u zobowiązany jest otworzyć worek z odpadami w
celu weryfikacji jego zawartości.
5. GPSZOK przyjmuje następujące frakcje odpadów:
1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
2) zużyte baterie i akumulatory,
3) świetlówki i żarówki,
4) przeterminowane leki,
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

6) odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, usunięte tynki, tapety, okleiny itp. – z
prac prowadzonych w własnym zakresie), gruz budowlany - limit do 1 m3/na nieruchomość / na rok
7) zużyte opony,
8) odpady zielone,
9) papier i tektura,
10) szkło bezbarwne i kolorowe,
12) tworzywa sztuczne typu pet,
13) tworzywa sztuczne typu plastik przemysłowo-gospodarczy,
14) metale,
15) tekstylia.
6. GPSZOK nie przyjmuje odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej oraz z
nieruchomości niezamieszkałych.
7. GPSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:
1) zmieszane odpady komunalne,
2) materiały zawierające azbest,
3) papa,
4) styropian,
5) szyby samochodowe,
6) szkło zbrojone i hartowane,
7) części samochodowe ( m.in. zderzaki, reflektory, akumulatory samochodowe itd.)
8) odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiety),
9) odpady w opakowaniach cieknących,
10) odpady, których rodzaj, ilość lub sposób dostarczenia wskazuje na źródło pochodzenia inne
niż gospodarstw domowych .

8.
Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących)
i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą
identyfikację odpadu w chwili przekazania.
9. Pracownik GPSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów jeżeli nie spełniają one wymogów
określonych w niniejszym regulaminie, są sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłyby zagrażać zdrowiu lub
życiu ludzi.
10. Do GPSZOK-u odpady mogą być dostarczane wyłącznie samochodami osobowymi, samochodami
osobowymi z przyczepką lub samochodami dostawczymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton.
11. Zebrane odpady przekazywane będą do podmiotów posiadających zezwolenie właściwego organu na
prowadzenie działalności w zakresie odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów.
12. W GPSZOK – u prowadzona jest ewidencja osób dostarczających odpady.

III. Postanowienia końcowe
1. Wszelkich informacji o pracy GPSZOK można uzyskać na miejscu od pracownika GPSZOK-u lub
pracownika Urzędu Gminy Cedry Wielkie w pokoju nr 14 , tel. 58/683-61-64 w.37.
2. Regulamin Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych udostępniony jest na

stronie internetowej Urzędu: www.cedry-wielkie.pl oraz na terenie GPSZOK.

