Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 5/2021
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 26.01.2021 r.

Regulamin
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
na terenie Miasta Jordanowa
1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynny jest w każdy:
-wtorek w godz. 900-1300
-piątek w godz. 1400- 1800
2. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów może być okresowo wstrzymane – mieszkańcy
o tym fakcie zostaną poinformowani z wyprzedzeniem w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. Należy stosować się do znaków oraz poleceń wydawanych przez obsługę PSZOK.
4. Do PSZOK odpady mogą dostarczać wyłącznie mieszkańcy Miasta Jordanowa. Od w/w osób, odpady
przyjmowane są nieodpłatnie.
(Uchwała nr XII/96/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa oraz Uchwały nr XII/97/2019 Rady
Miasta Jordanowa z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
5. Osoby fizyczne dostarczające odpady zobowiązane są do wypełnienia oświadczenia stanowiącego
Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (do pobrania ze strony internetowej Miasta Jordanowa,
w budynku Urzędu Miasta lub w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych). Oświadczenie
jest obowiązkowe, odmowa jego przedstawienia obsłudze PSZOK może skutkować brakiem
możliwości przekazania odpadów. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawienia.
6. Ze względów na uwarunkowania techniczne do PSZOK odpady mogą być dostarczane samochodami
osobowymi, samochodami osobowymi z przyczepką, samochodami dostawczymi oraz ciągnikami
rolniczymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 4 ton.
7. Obsługa PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu. Dostarczone na PSZOK odpady
komunalne podlegają obowiązkowej segregacji zgodnie z ich rodzajem. Odpady komunalne powinny
zostać umieszczone w odpowiednim kontenerze/pojemniku.
8. Mieszkaniec na żądanie obsługi PSZOK zobowiązany jest otworzyć worek z odpadami w celu
weryfikacji jego zawartości. Dopuszcza się ważenie przyjmowanych odpadów.
9. Dostarczone do PSZOK odpady komunalne muszą być posortowane rodzajowo zgodnie z poniższą
listą:
• odpady remontowo-budowlane w tym gruz, pochodzące z drobnych remontów nie wymagających
zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót lub uzyskania pozwolenia na budowę - gruz budowlany oraz
resztki materiałów budowlanych m.in. kawałki płyt gipsowych, styropianowych, rur PVC
i PE, płyt OSB, płytki i kafelki, kawałki drewna, wykładziny dywanowe itp. (kod 17 01 01, 17 01 02,
17 01 03, 17 01 80);
• zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny m.in. pralki, lodówki, telewizory, radia, komputery (kod 16 02
11, 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36);
• opony (kod 16 01 03);
• baterie i akumulatory (kod 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, 20 01 33, 20 01 34);
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• chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych m.in. opakowania po farbach, piankach izolacyjnych,
tuszach, tonerach, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, płyny hamulcowe, oleje odpadowe,
odpady zawierające rtęć itp. (kod 13 02 07, 13 02 08, 15 01 10, 16 01 07, 16 01 13, 20 01 13, 20 01 19,
20 01 27, 20 01 28, 20 01 80);
• lampy fluorescencyjne (kod 20 01 21);
• odzież i tekstylia (kod 20 01 10, 20 01 11);
• bioodpady ( kod 20 02 010)
• odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, 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,
• szkło;
• papier;
• metal;
• tworzywa sztuczne;
• odpady opakowaniowe wielomateriałowe.
10.
•
•
•
•
•
•
•
•

PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:
szyb i części samochodowych;
odpadów zawierających azbest;
części samochodowych (tj. zderzaki, reflektory itp.);
odpady niebezpieczne bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet);
odpady w opakowaniach cieknących;
odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej – wszelkie odpady w
ilościach masowych;
wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np.
chemikalia nietypowe dla prac domowych, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem
utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych) – szczególnie dostarczane w dużych ilościach;
zmieszane odpady komunalne, wyszczególnione w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta Jordanowa.

11. Każdy mieszkaniec może dostarczyć odpady poremontowe i rozbiórkowe oraz gruz w ilościach nie
większych niż 2 m3 na rok od gospodarstwa domowego.
12. Odpady płynne powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach
oraz posiadać informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.
13. Do PSZOK przyjmowane są tylko odpady dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywny odbiór.
14. Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami
niniejszego regulaminu.
15. Na terenie PSZOK należy poruszać się pod nadzorem obsługi przestrzegając przepisów BHP.
16. Wszelkich informacji o pracy PSZOK udziela pracownik obsługujący PSZOK na miejscu lub pod
numerem telefonu 18 26 91 708.
17. Uwagi dot. funkcjonowania PSZOK należy składać pisemnie Burmistrzowi Miasta Jordanowa, Rynek
1, 34-240 Jordanów.
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