REGULAMIN
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA MYSŁOWICE
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§1
Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych zwanego w dalszej części Regulaminu PSZOK, zlokalizowanego
w Mysłowicach przy ul. Karola Miarki 38.
Operatorem PSZOK jest Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach
przy ul. Stadionowej 11.
§2
PSZOK czynny jest we wszystkie robocze dni tygodnia, w godz. 8.00 - 19.00 oraz w soboty
w godz. od 8.00 do 14.00.
§3
PSZOK przyjmuje odpady komunalne wytwarzane na terenie Miasta Mysłowice.
Z zastrzeżeniem § 5 pkt 9 odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, nie ujętych w ewidencji przekazanej przez Urząd Miasta Mysłowice,
zostaną przyjęte do PSZOK odpłatnie za kaucją, zgodnie ze stawkami określonymi
w Cenniku stanowiącym Załącznik Nr 1 do Regulaminu.
Kaucja, o której mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu podlega zwrotowi w przypadku
potwierdzenia przez właściciela nieruchomości uczestnictwa w systemie gospodarowania
odpadami komunalnymi w miesiącu dostarczenia odpadów np. przez potwierdzenie
złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w Urzędzie Miasta Mysłowice.
Na dostawcy odpadów do PSZOK spoczywa obowiązek udokumentowania prawa do
nieodpłatnego przekazania odpadów np. poprzez przedstawienie dokumentu lub
oświadczenia potwierdzającego zamieszkiwanie na terenie Miasta Mysłowice.
W celu jednoznacznej identyfikacji dostawcy odpadów z grupy budowlanych
i rozbiórkowych, obsługa PSZOK ma prawo zażądać okazania dowodu tożsamości
albo oświadczenia o zamieszkiwaniu w mieście Mysłowice z podaniem adresu
zamieszkiwanej nieruchomości.
§4
Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie wskazane poniżej rodzaje odpadów:
a. papier,
b. szkło,
c. metale,
d. tworzywa sztuczne,
e. odpady ulegające biodegradacji,
f. odpady zielone,
g. przeterminowane leki,
h. chemikalia,
i. zużyte baterie i akumulatory,
j. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
k. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
l. zużyte opony,
m. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
n. pozostałe z selektywnej zbiórki,
o. niesegregowane zmieszane odpady komunalne – za dodatkową odpłatnością.

§5
1. Odpady płynne lub odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie
w szczelnych pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu.
2. Odpady zielone tj. trawa, liście, ścinki gałęzi i żywopłotów przyjmowane są w workach
foliowych.
3. Odpady pozostałe, z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli
i innych odpadów wielkogabarytowych, opon oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
należy dostarczać do PSZOK w opakowaniach zbiorczych np. workach foliowych.
4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może być dostarczany luzem. Sprzęt nie może
być zdekompletowany.
5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody, dywany, wózki
dziecięce, materace, pierzyny, poduszki, rowery, zabawki dużych rozmiarów) dostarczane
do PSZOK muszą być opróżnione z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów.
6. Opony dostarczane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, wózków,
motorowerów i motocykli oraz z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.
7. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczać selektywnie z podziałem na:
a. odpady betonu i gruzu betonowego,
b. odpady gruzu ceglanego,
c. odpady ceramiczne i elementy wyposażenia: sanitarne, armatura itp.,
d. drewno: ościeżnice, drzwi, ramy okienne, parkiety, boazerie itp.,
e. szkło: szyby okienne, lustra, luksfery itp.,
f. tworzywa sztuczne: płytki PCV, instalacje PCV, panele ścienne itp.
8. Ilość nieodpłatnie przyjmowanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych od właścicieli
nieruchomości jest limitowana i wynosi 300 kg na mieszkańca na rok. Limit ten liczony jest
łącznie dla wszystkich rodzajów odpadów wymienionych w pkt 7. Odpady dostarczone
powyżej limitu przyjmowane będą za dodatkową opłatą określoną w cenniku, stanowiącym
Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
9. Zmieszane niesegregowane odpady komunalne przyjmowane za dodatkową opłatą
określoną w cenniku, należy dostarczać w workach foliowych.
§6
1. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady dostarczane w sposób selektywny, umożliwiający
selektywne odebranie i gromadzenie odpadów zgodnie z ich kategoriami wymienionymi
w § 4 i § 5 Regulaminu.
2. Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny
z Regulaminem oraz nie wymienionych w Regulaminie.
§7
Odpady mogą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie
przekraczającej 3,5 tony.
§8
1. W PSZOK nie będą przyjmowane niżej wymienione odpady:
a. odpady budowlane i rozbiórkowe, zawierające azbest, papę, smołę i inne odpady
niebezpieczne,
b. od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż
gospodarstwo domowe, przy czym za takie uznawane będą ilości przekraczające
o 100% średnie wskaźniki wytwarzania odpadów komunalnych, określone w WPGO
dla województwa śląskiego.

c.

opony z pojazdów ciężarowych, sprzętu budowlanego i urządzeń przemysłowych.

§9
1. Każdorazowe przyjęcie odpadów w PSZOK zostanie zaewidencjonowane w formularzu
zawierającym datę przyjęcia odpadu, rodzaj, kod i wagę odpadu.
2. W przypadku dostawy odpadów z grupy budowlanych i rozbiórkowych formularz dostawy
odpadów zostanie uzupełniony o dane przekazującego odpady tj. imię i nazwisko oraz
adres zamieszkania.
§ 10
1. Na terenie PSZOK zabrania się przebywania osób nieletnich.
2. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:
a. podporzadkowania się zaleceniom obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie
miejsca oraz sposobu zdeponowania dostarczonych odpadów oraz sposobu
poruszania się po terenie PSZOK,
b. zachowania wymogów przepisów BHP i p.poż., nie używania otwartego ognia, nie
palenia papierosów,
c. dostosowania się do kierunków ruchu wynikających z oznaczeń,
d. stosowania się do ogólnych przepisów ruchu drogowego.
3. Korzystanie z usług oferowanych PSZOK jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu
i Cennika Usług.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01 marca 2018 r. do 31.12.2020 r. za wyjątkiem cen, które
mogą być waloryzowane raz w roku oraz zmienione w przypadku zmiany wysokości podatku
VAT.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu PSZOK

CENNIK
za przyjęcie odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
na terenie miasta Mysłowice
Lp.

Rodzaj odpadów

10.
11.
12.
13.
14.

Zmieszane niesegregowane
odpady komunalne
Odpady pozostałe z
selektywnej zbiórki
Odpady ulegające
biodegradacji
Odpady betonu i gruzu
betonowego
Odpady gruzu ceglanego
Odpady ceramiczne i
elementy wyposażenia
(sanitarne, armatura, itp.)
Drewno (ościeżnice, drzwi,
ramy okienne, parkiety,
boazerie, itp.)
Szkło (szyby okienne, lustra,
luksfery itp.)
Tworzywa sztuczne (płytki i
instalacje PCV, panele
ścienne, itp.)
Papier
Metale
Tworzywa sztuczne
Szkło
Szkło opakowaniowe

15.

Przeterminowane leki

16.

Chemikalia

17.

Zużyte baterie
i akumulatory

18.

Zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

19.
20.
21.

Meble i inne odpady
wielkogabarytowe
Zużyte opony
Odpady zielone

Cennik obowiązuje od 01.03.2018 r.

Kod odpadów

Cena przyjęcia
(brutto)

20 03 01

1,00 zł/kg

20 01 99

1,00 zł/kg

20 01 08

1,00 zł/kg

17 01 01

0,18 zł/kg

17 01 02

0,18 zł/kg

17 01 03

0,25 zł/kg

17 02 01

0,28 zł/kg

17 02 02

0,30 zł/kg

17 02 03

0,28 zł/kg

20 01 01
20 01 40
20 01 39
20 01 02
15 01 07
20 01 31*
20 01 32
15 01 10*
20 01 13*
20 01 27*
20 01 33
20 01 34
20 01 23
20 01 35
20 01 36

0,15 zł/kg
0,15 zł/kg
0,15 zł/kg
0,30 zł/kg
0,15 zł/kg

20 03 07

0,60 zł/kg

16 01 03
20 02 01

0,25 zł/kg
0,65 zł/kg

0,85 zł/kg
0,85 zł/kg
0,25 zł/kg
0,55 zł/kg

Uwagi

ponad limit
300 kg/osobę
niezależnie od
rodzaju
odpadów

