ZARZĄDZENIE NR 18/2020
WÓJTA GMINY PORAJ
z dnia 8 maja 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK) w Poraju
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 713), art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r.,
poz. 2010 z późn. zmianami ) w związku z § 3 ust. 6 - 9 Uchwały Nr 104(XIV)19 Rady Gminy
Poraj z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Poraj ( publikacja: Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z 2019 r., poz. 9158 ) oraz § 6
Uchwały Nr 105(XIV)19 Rady Gminy Poraj z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów ( publikacja: Dziennik Urzędowy Woj.
Śląskiego z 2019 r., poz. 9159 )
zarządzam, co następuje:
§1

Wprowadzam Regulamin Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów

Komunalnych (PSZOK) w Poraju w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego
Zarządzenia.
§ 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Pozyskiwania Środków Urzędu Gminy w Poraju.
§ 3 Traci moc Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Poraj z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie
wprowadzenia

Regulaminu

Gminnego

Punktu

Komunalnych(PSZOK) w Poraju.
§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Selektywnego

Zbierania

Odpadów

Załącznik do Zarządzenia Nr
18/2020 Wójta Gminy Poraj
z dnia 8 maja 2020 r.
Regulamin Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poraju
§ 1. Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Gminny Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej PSZOK.
§ 2. 1. PSZOK zlokalizowany jest po adresem: ul. Słoneczna 17A w m. Poraj.
2.PSZOK czynny jest w środy od godz. 12.00 do godz. 15.00 , w soboty od godz. 9.00 – 12.00
(z wyjątkiem świąt).
3.W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów do PSZOK-u może zostać okresowo
wstrzymane lub ustalone w innym terminie.
4.O wstrzymaniu przyjmowania odpadów, bądź zmianie terminu przyjmowania odpadów przez
PSZOK, Urząd Gminy Poraj poinformuje, poprzez zamieszczenie informacji na stronie
internetowej: www.ugporaj.pl.
§ 3. 1. PSZOK nie przyjmuje odpadów komunalnych zmieszanych.
2. PSZOK nie przyjmuje odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności
gospodarczej.
3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych będących w
posiadaniu Gminy Poraj i jej jednostek organizacyjnych, nieruchomości na których znajdują się
domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
mogą przekazywać do PSZOK-u odpady komunalne selektywnie zbierane ( z uwzględnieniem
ograniczenia ilości) takie jak:
a) Szkło i opakowania ze szkła
b) Papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,
c) Metale i opakowania z metali, tworzywa sztuczne, metale i opakowania z tworzyw
sztucznych i metali, opakowania wielomatriałowe,
d) Meble i inne odpady wielkogabarytowe – do 1,5 m 3 z nieruchomości maksymalnie
dwa razy w roku
e) Odpady tekstyliów i odzieży,
f) Zużyte opony - maksymalnie 8 szt. w danym roku kalendarzowym
g) Odpady budowlane i rozbiórkowe – 1 m 3 miesięcznie z remontów prowadzonych

samodzielnie
h) 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 igieł i strzykawek.
i) Chemikalia i opakowania po nich,
j) RTV i AGD, lampy fluorescencyjne, żarówki i świetlówki
k) Zużyte akumulatory
4. PSZOK nie przyjmuje odpadów budowlanych i rozbiórkowych z remontów prowadzonych
samodzielnie zawierających substancje niebezpieczne tj.: papa, smoła, asfalt, eternit.
5. Obsługa PSZOK-u ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeśli byłoby to sprzeczne
z przepisami prawa, zapisami niniejszego regulaminu oraz mogłoby zagrażać życiu lub zdrowiu
ludzi.
6. Na żądanie obsługi PSZOK-u, dostarczający odpady zobowiązany jest do okazania zawartości
worka z odpadami celem ich weryfikacji.
7. Obsługa PSZOK- u ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, gdy istnieje uzasadnione
podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi powstałymi w gospodarstwie domowym.
8.W przypadku odmowy przyjęcia odpadów przez obsługę PSZOK osoba dostarczająca odpady
zobowiązana jest do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania zgodnie z przepisami
ochrony środowiska.
9. Dostarczający odpady ma obowiązek sam je umieścić w odpowiednio oznaczonym pojemniku lub
boksie przeznaczonym na daną frakcję odpadów.
10.Do odpadów wielkogabarytowych przyjmowanych przez PSZOK nie należą: wszelkiego
rodzaju części budowlane ( deski, belki, panele, płoty, grzejniki, płyty, rolety ), części samochodowe,
motorowery, kosiarki spalinowe, odpady poremontowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub
kartony z odpadami domowymi zmieszanymi bądź segregowanymi.
11.Większe ilości środków ochrony roślin, nawozów i środków chwastobójczych innych niż
zużywane w przydomowych ogródkach, należy oddawać w punktach prowadzących sprzedaż
tego typu produktów.
§ 4. 1. Obsługa PSZOK-u przyjmuje odpady na podstawie wypełnionego dokumentu
potwierdzającego dostarczenie odpadów, który zawiera:
a) adres nieruchomości, z której pochodzą odpady,
b) imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady komunalne na PSZOK,
c) rodzaj dostarczonych odpadów,

d) datę dostarczenia odpadów,
e) podpisaną klauzulę o następującej treści: „Oświadczam, że dostarczone przeze mnie
odpady zostały wytworzone w gospodarstwie domowym z nieruchomości zlokalizowanej na
terenie Gminy Poraj",
§ 5. 1. Dostarczający odpady może wjechać pojazdem na teren PSZOK- u po uprzednim
wyrażeniu zgody przez obsługę PSZOK-u oraz zaparkować w miejscu wskazanym przez obsługę
PSZOK- u.
2.Dostarczający odpady zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń
obsługi PSZOK- u w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów.
3.Osoby niepełnoletnie na terenie PSZOK-u mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób
dorosłych.
4.Na terenie PSZOK-u obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
§ 6. 1. Wszelkie informacje o funkcjonowaniu PSZOK- u można uzyskać:
a) na miejscu u obsługi PSZOK-u,
b) na stronie internetowej Urzędu Gminy Poraj: www.ugporaj.pl, www.poraj.bip.net.pl
w zakładce gospodarka odpadami, ochrona środowiska/ gospodarka odpadami.
c) pod nr telef.: (34) 314 52 51 wew. 30 lub 47,
d) w Urzędzie Gminy Poraj, pokój 109.
§ 7. 1. Określa się umiejscowienie punktów zbierania przeterminowanych leków na terenie Gminy
Poraj w ramach funkcjonującego Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Poraju.
2.W punktach zbierania przeterminowanych leków, o których mowa w ust. 1 przyjmowane są leki
określane jako cytotoksyczne i cytostatyczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia
2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r., poz.10), które pochodzą z
gospodarstw domowych.
3.Punkty zbierania przeterminowanych leków, o których mowa w ust. 1 znajdują się w:
 Gminnym Ośrodku Zdrowia w m. Poraj, ul. 3- go Maja 25,
 Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w m. Żarki- Letnisko, ul. Raczyńskiej 3A .
4.Przeterminowane leki, o których mowa w ust. 2 można dostarczać do punktów, o których mowa
w ust. w godzinach otwarcia ww. placówek opieki zdrowotnej.
5.Do pojemników na przeterminowane leki, o których mowa w ust. 2 nie należy wrzucać innych
odpadów komunalnych lub pozostałych odpadów medycznych.

