REGULAMIN
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH - PSZOK
W KNUROWIE

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK
przy ul. Szybowej 44 w Knurowie.

2. Operatorem PSZOK jest KOMART sp. z o.o. (tel. 32 335 50 60 lub 32 235 11 83 wew. 1 lub 133) z siedzibą w
Knurowie przy ul. Szpitalnej 7.

3. PSZOK jest czynny przez cały rok (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy), w dniach:
 środa, piątek w godzinach od 1300 do 1700
 sobota
w godzinach od 1000 do 1400
4. Do PSZOK w Knurowie mogą być dostarczane selektywnie zebrane odpady komunalne tylko przez mieszkańców
Gminy Knurów, właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, a także przedsiębiorców prowadzących działalność
i wytwarzających odpady komunalne na terenie Gminy Knurów.

5. Do PSZOK przyjmowane są bezpłatnie odpady pochodzące z nieruchomości zamieszkałych, objętych gminnym
systemem odbioru odpadów komunalnych, znajdujących się w ewidencji prowadzonej przez Urząd Miasta
Knurów.

6. Dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, oraz przedsiębiorców, o których mowa w punkcie 4, którzy chcą
dostarczyć odpady do PSZOK obowiązuje cennik dostępny na stronie internetowej Operatora www.komart.pl

7. W PSZOK przyjmowane i odbierane są następujące odpady:
 meble i odpady wielkogabarytowe
 odpady zielone (trawa, liście, przycięte gałęzie i krzewy),
 zużyte opony z samochodów osobowych i jednośladów,
 chemikalia i opakowania po nich,
 zużyte baterie i akumulatory,
 kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z zastrzeżeniem punktu 9
 inne odpady po uzgodnieniu z Operatorem
8. W PSZOK nie będą przyjmowane m.in.:
 zmieszane odpady komunalne,
 odpady zawierające azbest,
 tworzywa sztuczne,
 papier,
 metal,
 szkło i opakowania wielomateriałowe,
 odpady ulegające biodegradacji – odpady kuchenne,
 odpadowa papa, gonty, ondulina, wełna mineralna, styropian
 gleba i ziemia w tym kamienie,
 części samochodowe (np.: zderzaki, lampy, reflektory, szyby, fotele),
 żużel i popioły z budynków ogrzewanych paliwem stałym
9. Operator PSZOK odmówi bezpłatnego przyjęcia odpadów w przypadku, jeżeli ich ilość lub rodzaj wskazuje na to,
że powstały na nieruchomości niezamieszkałej lub w wyniku budowy, remontu, rozbiórki, na które wymagane jest
pozwolenie lub zgłoszenie do organu administracji.

10. Przekazujący odpady zobowiązany jest do samodzielnego rozładunku oraz umieszczenia ich na wadze
a następnie w oznakowanych pojemnikach, kontenerach lub boksach wskazanych przez Operatora.

11. Potwierdzanie przyjęcia odpadów od osób fizycznych - mieszkańców następuje na formularzu zawierającym
informacje o odpadach, dane właściciela odpadów, dane transportującego odpady, dane przejmującego odpady.
Właściciel lub przewoźnik jest obowiązany przekazać potwierdzenie obsłudze PSZOK.
12. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza odpady nie zostaną przyjęte.

13. Wymienione w punkcie 7 odpady są magazynowane selektywnie w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi
i środowiska.
14. Zebrane odpady są przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego organu na prowadzenie
działalności w zakresie odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów.
15. W PSZOK prowadzony jest rejestr osób i firm dostarczających i odbierających odpady oraz ewidencja
dostarczonych, odebranych i przekazanych odpadów.
16. Właściciele nieruchomości mogą zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez Operatora
w terminie do 7 dni od dnia, w którym zaistniała nieprawidłowość w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta
Knurów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gk2@knurow.pl.

KOMART sp. z o.o.

