ZARZĄDZENIE NR 55/2014
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 23 kwietnia 2014 r.
w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Orzeszu
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r.poz.
594), art.3 ust.2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U z 2012r. poz.
391 z późn. zm), § 2 uchwały Nr XXVVIII/301/12 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 21 listopada 2012r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 poz.260)
zarządzam:
§ 1. Ustala się Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) stanowiący załącznik do
niniejszego zarządzenia.
§ 2. Uchyla się Zarządzenie nr 86/2013 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 2 lipca 2013r.
§ 3. Treść Regulaminu zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego Orzesze oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej przy Punkcie Selektywnej
Zbiórki Odpadów.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 maja 2014 roku.
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2014
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 23 kwietnia 2014 r.
Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Orzeszu
1. Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, zwany dalej „PSZOK”.
2. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne wytworzone przez mieszkańców Miasta Orzesze
w gospodarstwie domowym.
3. W PSZOK nie są przyjmowane odpady powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.
4. PSZOK dla Miasta Orzesze zlokalizowany jest w Orzeszu przy ulicy Szklarskiej 22.
5. W PSZOK przyjmowane są tylko następujące frakcje odpadów:
· odpady wielkogabarytowe,
· zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
· zużyte baterie i akumulatory,
· zużyte opony, (wytworzone w ramach gospodarstwa domowego),
· opakowania metalowe, (wytworzone w ramach gospodarstwa domowego),
· tworzywa sztuczne,
· szkło i szyby okienne,
· papier i makulaturę,
· opakowania wielomateriałowe,
· odpady remontowo-budowlane do 0,5 m³ jednorazowo, nie więcej niż 2 m³/rok na osobę,
· styropian,
· bioodpady,
· odpady zielone z pielęgnacji ogrodów,
· odpady niebezpieczne umieszczone w szczelnych pojemnikach:
· chemikalia, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, przeterminowane leki;
· Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne, np. herbicydy, insektycydy),
opryski, nawozy itp.;
· Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć np.: termometry, świetlówki, żarówki
energooszczędne itp;
· Urządzenia zawierające freony np.: lodówki, zamrażarki, klimatyzatory itp;
· Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w (20 01 25 )* np.: smary, przepracowane oleje za wyjątkiem
spożywczych itp;
· Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;
· Detergenty zawierające substancje niebezpieczne np.: środki czyszczące i dezynfekujące zawierające
poniższe oznaczenia;
· Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w (1606 01, 16 06 02, 16 06 03)*
oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie np.: akumulatory samochodowe, baterie używane
w gospodarstwach domowych, baterie z telefonów komórkowych;
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· Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w (20 01 21 i 20 01 23)*, zawierające
niebezpieczne składniki np.: telewizory, sprzęt AGD, telefony komórkowe, lokówki, suszarki, zabawki zasilane
elektrycznie itp;
· Opakowania po substancjach niebezpiecznych np.: opakowania po dezodorantach, farbach, lakierach,
środkach czyszczących i dezynfekujących.
* Symbole kodów określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. (Dz.U. Nr 112 poz.
1206 z późn. zm.).
6. Odpady dostarczane do PSZOK powinny być:
· prawidłowo posegregowane,
· właściwie zabezpieczone jeżeli jest to wymagane,
· wolne od zanieczyszczeń.
7. Przyjęcie odpadów w PSZOK:
· odpady będą przyjmowane przez wykwalifikowanego pracownika zgodnie z katalogiem odpadów
dopuszczonych,
· w przypadku dostarczenia odpadów niezgodnych z regulaminem, lub niewłaściwie posegregowanych
pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów,
· mieszkaniec przekazujący odpady ma obowiązek potwierdzić zamieszkiwanie Miasta Orzesze,
· Przyjęcie odpadów potwierdzane jest na formularzu przyjęcia odpadów.
8. Gromadzenie odpadów w PSZOK:
· odpady wymienione w punkcie 5 są gromadzone selektywnie w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi
i środowiska w szczelnych pojemnikach, przystosowanych do rodzaju zbieranych odpadów,
· Poszczególne pojemniki, w których gromadzone są odpady, są opisane rodzajem zbieranego odpadu.
9. Mieszkaniec przebywający na terenie PSZOK zobowiązany jest:
· przestrzegać zaleceń obsługi PSZOK,
· składać dostarczone odpady do wskazanego przez obsługę pojemnika,
· zachować wymogi bezpieczeństwa,
· stosować się do ogólnych zasad ruchu drogowego.
10. Postanowienia końcowe:
· Wszelkie informacje o pracy PSZOK udzielane są na miejscu oraz pod numerem telefonu Urzędu
Miejskiego 32/3248829.
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