REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W WIŹNIE

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Wiźnie przyjmuje odpady komunalne oraz inne odpady z gospodarstw domowych z
przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku.
1. Regulamin określa zasady funkcjonowania PSZOK w Gminie Wizna, zlokalizowany w Wiźnie, przy ul. Szosa Białostocka 2.
2. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu.
3. Trafiające do PSZOK odpady mogą pochodzić wyłącznie z nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
organizowanym przez Gminę Wizna.
4. Dostarczone przez uczestnika systemu (właściciela nieruchomości) odpady przyjmowane są nieodpłatnie w ramach opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
5. Obowiązek transportu leży po stronie dostarczającego odpady działającego w imieniu właściciela nieruchomości.
6. PSZOK objęty jest całodobowym monitoringiem wizyjnym, zaś odpady przyjmowane są wyłącznie pod nadzorem wyznaczonej osoby przez Wójta
Gminy Wizna.
7. PSZOK czynny jest w wyznaczone dni i określonych godzinach. Informacja znajduje się na bramie wjazdowej oraz na stronie internetowej Urzędu
Gminy www.wizna.pl
8. Do PSZOK nie są przyjmowane odpady powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej oraz rolniczej.
9. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie (do wyznaczonych pojemników) następujące frakcje odpadów:
a) odpady wielkogabarytowe b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny c) zużyte opony i dętki d) chemikalia i inne odpady niebezpieczne e) żarówki i
świetlówki f) gruz budowlany, czysty g) popiół
Ponadto w punkcie znajdują się kontenery w których można oddać odpady zmieszane, odpady biodegradowalne i zielone, tworzywa sztuczne,
szkło, papier i makulaturę.
Pozostawienie odpadów poza wyznaczonymi dla danego rodzaju odpadu pojemnikami będzie traktowane jako rażące naruszenie niniejszego
regulaminu.
10. Do PSZOK nie przyjmuje się takich odpadów jak:
a) opakowania po środkach ochrony roślin i ich pozostałości - odpady te należy zwracać do punktów ich zakupu
b) odpady zawierających azbest
c) szyby samochodowe
d) odpady niebezpieczne bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet)
e) odpady w opakowaniach nieszczelnych, cieknące
f) odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z prowadzonych działalności – wszelkie odpady w ilościach masowych
g) odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, sole chemiczne,
odczynniki chemiczne) – zwłaszcza dostarczane w dużych ilościach
h) leki i artykuły medyczne (odpady te zbierane są w Gminnym Ośrodku Zdrowia, pl. kpt. Władysława Raginisa 31)
i) baterie i akumulatory małogabarytowe; pojemniki na te odpady znajdują się w 3 miejscach na terenie gminy:
- w Urzędzie Gminy
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiźnie (pl. kpt. Władysława Raginisa 12)
- Szkole Podstawowej w Rutkach (Rutki 2)
11. Odpady płynne powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę)
umożliwiającą identyfikację odpadu.
12. Odpady dostarczone do PSZOK nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.
13. Dostarczający odpady do PSZOK zobowiązany jest:
a) podać adres nieruchomości, z której odpady pochodzą, imię i nazwisko oraz numer telefonu. Podanie tych danych oznacza wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych. Nie podanie danych skutkuje odmową przyjęcia odpadów
b) składać odpady w wyznaczone przez pracownika miejsca
c) składać odpady w sposób selektywny
d) zachować porządek w trakcie i po zakończeniu swoich działań
14. Pracownik przyjmujący odpady ma prawo odmówić przyjęcia odpadów w przypadku:
a) stwierdzenia, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów przyjmowanych do PSZOK
b) wątpliwości co do pochodzenia odpadów
c) stwierdzenia, iż odpady nie są odpadami komunalnymi
d) niespełnienia wymagań określonych w Regulaminie
W takim przypadku Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego ich zabrania.
15. Postanowienia końcowe:
- wszelkich informacji o pracy PSZOK można zasięgnąć w Urzędzie Gminy Wizna osobiście lub telefonicznie
- regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wiźnie dostępny jest na stronie internetowej http://www.bip.wizna.pl
(zakładka Gospodarowanie odpadami)
- skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania PSZOK przyjmowane są w Urzędzie Gminy Wizna. Uwagi można wnosić pisemnie, telefonicznie lub
elektronicznie na adres:
Urząd Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430, Wizna; tel. 86 888 90 04, e-mail: sekretariat@gminawizna.pl
Nieprzestrzeganie regulaminu skutkuje sankcjami karnymi według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia i wynika z
art. 10 ust. 2 i 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
1. kto nie wykonuje obowiązków w zakresie utrzymaniu czystości określonych w art. 5 ustawy,
2. kto nie wykonuje obowiązków określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wizna, podlega karze grzywny.
W stosunku do osób naruszających Regulamin PSZOK będą podejmowane czynności, wraz z ustaleniem tożsamości sprawców wykroczeń osób oraz
osoby takie będą obciążane wydatkami poniesionymi przez Gminę Wizna, z tytułu unieszkodliwienia odpadów pozostawionych niezgodnie z
Regulaminem – zanieczyszczanie nieruchomości.

