Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 57/2015
Burmistrza Tuczna z dnia
25 listopada 2015 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA
z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
„PSZOK" zlokalizowanego w Tucznie, ul. Tulipanowa.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje odpady z gospodarstw domowych
zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Tuczno,
wyszczególnione w wykazie nr 1.
ZASADY OGÓLNE
1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
2. Przyjęcia dokonuje się po weryfikacji zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności
z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia itp.
3. Dostarczone przez mieszkańca gminy Tuczno odpady, PSZOK przyjmuje nieodpłatnie
w ilościach wskazujących na powstanie odpadów w gospodarstwach domowych:
- gruz i odpady budowlane do 500kg na rok
4. Wszyscy korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania
regulaminu i poleceń pracownika punktu.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
1. PSZOK przyjmuje posegregowane odpady (wykaz nr 1) w następujących godzinach:
8.00-16.00 Wtorek
8.00-16.00 Sobota
2. Mieszkaniec przed przekazaniem odpadów do PSZOK zobowiązany jest do okazania
dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania oraz dowodu zapłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi ( ostatni kwartał ) na rzecz Gminy Tuczno.
3. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane oraz zanieczyszczone innymi odpadami.
4. Opakowania odpadów niebezpiecznych, zwłaszcza płynnych, powinny być nieuszkodzone
i dostarczone w szczelnych opakowaniach.
5. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania dostarczonych
odpadów w przypadku:
stwierdzenia przez pracownika PSZOK, że dostarczone odpady nie znajdują się na
wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych, stwierdzenia zanieczyszczeń
dostarczonych odpadów, stwierdzenia braku opisu identyfikacji odpadów
niebezpiecznych,
6. Przyjmujący odpady pracownik PSZOK wystawi dostarczającemu potwierdzenie przyjęcia
odpadu na ustalonym druku ( załącznik nr 1 do regulaminu ).
7. Wykaz nr 2 zawiera spis odpadów które PSZOK nie przyjmuje.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkich informacji o pracy PSZOK udziela pracownik PSZOK na miejscu lub
pod nr tel. 67 259 30 86.
2. Obsługa PSZOK nie dokonuje rozładunku dostarczonych odpadów, a jedynie wskazuje
miejsce gdzie należy złożyć przywiezione odpady.
3. Regulamin korzystania z obiektu jest dostępny na stronie internetowej BIP Urzędu
Miejskiego w Tucznie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tucznie.

