REGULAMIN
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
W ŁUKOWIE
§1
Regulamin określa szczegółowe zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwanej dalej '' PSZOK ''.
§2
1. PSZOK zlokalizowany w Łukowie przy ul. Świderskiej 128 czynny jest:
a) od wtorku do piątku w godzinach od 800 do 1600;
b) w sobotę w godzinach od 900 do 1400.
2. W uzasadnionych przypadkach (np. z powodu klęsk żywiołowych, poważnych awarii
zagrażających życiu i zdrowiu ludzkiemu, przerw w dostawie energii elektrycznej, itp.)
przyjmowanie odpadów może być okresowo wstrzymane.
§3
1. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie segregowane odpady komunalne, wytworzone przez
mieszkańców Miasta Łuków na nieruchomościach zamieszkałych, mające charakter
typowych odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych.
2. W PSZOK zbierane są tylko i wyłącznie rodzaje odpadów komunalnych wskazane w § 6.
3. Odpady komunalne o których mowa w pkt. 2 przyjmowane są do PSZOK bezpłatnie jeżeli
spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie.
§4
1. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady posegregowane dostarczone w sposób
umożliwiający ich selektywne odebranie.
2. Osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest zgłosić się do obsługi PSZOK celem
weryfikacji dostarczonych odpadów oraz wskazania miejsca ich rozładunku.
3. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK po sprawdzeniu zgodności
dostarczonych odpadów z ich deklarowanym rodzajem.
4. Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny
z Regulaminem oraz nie wymienionych w Regulaminie, jak również w przypadku gdy
mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
5. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do
natychmiastowego ich zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z wymogami
ustawy o odpadach.
6. Pracownik obsługi PSZOK nie dokonuje rozładunku przywiezionych odpadów, wskazuje

jedynie miejsce, gdzie należy je umieścić.
7. Dostarczenie odpadów do PSZOK odbywa się na własny koszt przywożącego odpady.
8. Mieszkaniec przekazujący odpady ma obowiązek przedłożyć dokument potwierdzający
zamieszkiwanie na terenie Miasta Łuków (np. dowód osobisty lub ostatni dowód wniesienia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
9. Każdorazowe przyjęcie odpadów w PSZOK zostanie zarejestrowane na raporcie wagowym
zawierającym imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, datę przyjęcia odpadów, jak również
ich kod, rodzaj i wagę.
10. W PSZOK nie wystawia się kart przekazania odpadu i faktur.
11. Odpady pochodzące od mieszkańców Miasta Łuków dostarczane przez Spółdzielnie
i Wspólnoty Mieszkaniowe odbierane będą na podstawie pisemnej informacji potwierdzającej
pochodzenie odpadów lub na podstawie dokumentu potwierdzającego fakt zamieszkania
w danej wspólnocie osoby dostarczającej odpady.
§5
1. Odpady dostarczane do PSZOK powinny być posegregowane oraz jeżeli jest to wymagane
prawidłowo zabezpieczone.
2. Odpady wymagające opakowania (płynne i niebezpieczne) przyjmowane są wyłącznie
w oryginalnych, szczelnych i nie cieknących pojemnikach zawierających oryginalną etykietę
z informacją o rodzaju odpadu.
3. Odpady wielkogabarytowe dostarczone do PSZOK muszą być opróżnione z zawartości oraz
nie mogą zawierać innych odpadów.
4. Odpady zielone typu trawa, liście należy dostarczyć do PSZOK luzem i wysypać w miejsce
wskazane przez pracownika PSZOK.
5. Odpady zielone typu gałęzie, pniaki, korzenie należy dostarczyć w kawałkach tj. o długości
do 2m.
6. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady zielone znajdujące się w stanie umożliwiającym ich
dalsze zagospodarowanie w procesie kompostowania, tj. nie mogą być w stanie rozkładu,
zgniłe czy sfermentowane.
7. Opony dostarczane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie od rowerów, wózków,
motorowerów i motocykli oraz pojazdów osobowych w ilości nie większej niż 4 sztuki
rocznie z danej nieruchomości.

§6
1. Rodzaje odpadów przyjmowane od mieszkańców:
Kod odpadu

Opis

PAPIER I TEKTURA POCHODZĄCE Z GOSPODARSTW DOMOWYCH
15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

20 01 01

Papier i tektura

METALE WYTWORZONE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH
15 01 04

Opakowania z metali

15 01 10

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone

15 01 11

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego, włącznie z pustymi pojemnikami
ciśnieniowymi

20 01 40

Metale

TWORZYWA SZTUCZNE I OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE Z GOSPODARSTW
DOMOWYCH
15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

20 01 39

Tworzywa sztuczne

SZKŁO OPAKOWANIOWE I KOMUNALNE
15 01 07

Opakowania ze szkła

20 01 02

Szkło

ODPADY ZIELONE I POCHODZĄCE Z PIELĘGNACJI PRZYDOMOWYCH TERENÓW
ZIELONYCH
20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

PRZETERMINOWANE LEKI WYTWORZONE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH
20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

CHEMIKALIA Z GOSPODARSTW DOMOWYCH
20 01 13*

Rozpuszczalniki

20 01 14*

Kwasy

20 01 15*

Alkalia

20 01 17*

Odczynniki fotograficzne

20 01 19*

Środki ochrony roślin

20 01 27*

Farby, tusze, drukarki, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje
niebezpieczne

20 01 28

Farby, tusze, drukarki, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01
27

20 01 29*

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 80

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY POCHODZĄCE Z POJAZDÓW OSOBOWYCH
20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w
16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory
zawierające te baterie

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY Z GOSPODARSTW
DOMOWYCH
20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01
21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01
21 i 20 01 23 i 20 01 35

MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE Z NIERUCHOMOŚCI
ZAMIESZKAŁYCH
20 01 38
20 03 07

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
Odpady wielkogabarytowe

ODPADY BUDOWLANE I Z ROZBIÓRKOWE POCHODZĄCE Z GOSPODARSTW
DOMOWYCH I WYTWORZONE WYŁĄCZNIE PRZEZ MIESZKAŃCÓW DANEJ
NIERUCHOMOŚCI
17 01 01

Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02

Gruz ceglany

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 02 01

Drewno

17 02 02

Szkło

17 02 03

Tworzywa sztuczne

17 03 80

Odpadowa papa

17 04 01

Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02

Aluminium

17 04 03

Ołów

17 04 04

Cynk

17 04 05

Żelazo i stal

17 04 06

Cyna

17 04 07

Mieszanina kabli

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

1706 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 i 17 06 03

17 08 02

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż w 17 08 01

20 01 37*

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

ODPADY Z GRUPY 16 POCHODZĄCE Z GOSPODARSTW DOMOWYCH Z POJAZDÓW
OSOBOWYCH
16 01 03

Zużyte opony

16 01 07*

Filtry olejowe

§7
PSZOK nie przyjmuje odpadów:
a) komunalnych zmieszanych,
b) dostarczonych w sposób nieselektywny i zanieczyszczonych innymi odpadami,
c) materiałów zawierających azbest,
d) nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji ( brak etykiety), dla których nie
istnieje możliwość ustalenia składu chemicznego lub niewiadomego pochodzenia,
e) w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji
znajdujących się wewnątrz tego opakowania,
f) części samochodowych, materiałów eksploatacyjnych z wyłączeniem zużytych opon,
g) pochodzących z działalności gospodarczej,
h) odpadów budowlanych zmieszanych z innymi odpadami,
i) z terenu budowy i remontu wymagającego uzyskania pozwolenia lub podlegającego
zgłoszeniu zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane,
j) odpadów remontowo budowlanych i rozbiórkowych niebędących odpadami komunalnymi, tj.

pochodzących od podmiotów świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu
obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji lub napraw,
k) odpadów z działek niezamieszkałych i z nieruchomości w stosunku do których nie zostały
złożone deklaracje w Urzędzie Miasta Łuków i wniesione opłaty.
l) obowiązuje zakaz przywożenia do PSZOK odpadów z działalności gospodarczej (odpadów
przemysłowych) oraz takich odpadów w stosunku do których stosuje się odrębne przepisy
w zakresie gospodarowania odpadami (np. odpady zawierające azbest, odpady medyczne,
odpady weterynaryjne, części samochodowe, itp.).
§8
1. Na terenie PSZOK dzieci poniżej 16 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby
pełnoletniej.
2. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:
a) przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia
odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK,
b) zachowania wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie przywożenia i rozładunku
odpadów,
c) stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego oraz zasad obowiązujących na
terenie zakładu,
d) podmiot prowadzący PSZOK nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu i zdrowiu
osoby przywożącej i rozładowującej odpady.
§9
1. Wszelkich informacji o pracy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
udziela na miejscu pracownik PSZOK (Łuków, ul. Świderska 128), tel. 25 798 32 74 lub w
punkcie Obsługi Klienta (Łuków, ul. Partyzantów 6b) pod numerem telefonu 25 798 55 95.
2. Dostarczający odpady do PSZOK na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. nr 101 z 2002r., poz. 926 z późn. zm.) wyrażają zgodę na
przetwarzanie danych osobowych (zakres: imię i nazwisko, adres zamieszkania, itp.) przez
administratora danych, którym jest Przedsiębiorstwo Usług

i Inżynierii Komunalnej

Sp. z o. o., ul. Partyzantów 6b, 21-400 Łuków. Dane będą przetwarzane wyłącznie dla
realizacji celów systemu zbiórki odpadów i mogą być udostępnione innym podmiotom
wyłącznie w celu potwierdzenia miejsca zamieszkania osób przywożących odpady do punktu.
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości bezpłatnego przekazania odpadów. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich
danych i ich poprawienia.

3. Zebrane odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego
organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
4. Prowadzący PSZOK prowadzi ewidencję odpadów zgodnie z wymogami ustawy o odpadach
oraz przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie
katalogu odpadów.
5. Bezpośredni nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem PSZOK sprawuje Kierownik
Zakładu Oczyszczania Miasta.
6. Nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łukowie sprawuje
dodatkowo Zarząd Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej w Łukowie oraz
Burmistrz Miasta Łuków.
7. Każda zmiana Regulaminu będzie publikowana na 14 dni przed wejściem w życie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2017.

