ZARZĄDZENIE NR 27/19
BURMISTRZA MIASTA KOLNO
z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
dla mieszkańców Miasta Kolno
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) w związku z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454,
poz. 1629) zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadza się Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców
Miasta Kolno stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia..
§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1, należy umieścić w widocznym i łatwo dostępnym miejscu
na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz na stronie internetowej Miasta Kolno.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Kolno
Andrzej Duda
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Załącznik do zarządzenia Nr 27/19
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 6 marca 2019 r.
REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA KOLNO
§ 1. Postanowienie ogólne
Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
zwanego w dalszej części regulaminu PSZOK, zlokalizowanego w Kolnie przy ul. Pastorczyk 12.
§ 2. Funkcjonowanie PSZOK
1. PSZOK przyjmuje odpady przez cały rok:
a) W poniedziałki i piątki w godzinach od 8.00 do 18.00
b) We wtorki, środy i czwartki w godzinach od 9.00 do 17.00
c) W soboty w godzinach od 10.00 do 14.00
2. PSZOK jest oznakowany, ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.
3. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów może być okresowo wstrzymane.
§ 3. Zasady odbioru odpadów
1. PSZOK przyjmuje selektywnie zebrane odpady komunalne wyłącznie przez osoby zamieszkujące teren
Miasta Kolno, pochodzące z terenu nieruchomości zamieszkałych.
2. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie wskazane poniżej rodzaje odpadów:
a) Papier
b) Tworzywa sztuczne
c) Szkło bezbarwne
d) Szkło kolorowe
e) Inne odpady opakowaniowe, w tym opakowaniowe wielomateriałowe
f) Odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji
g) Odpady zielone
h) Popioły
i) Przeterminowane leki
j) Strzykawki, igły, termometry itp.
k) Przeterminowane chemikalia, opakowania po chemikaliach, zużytych olejach, rozpuszczalnikach, farbach,
lakierach itp.
l) Świetlówki, lampy fluorescencyjne, żarówki
m) Zużyte baterie i akumulatory
n) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
o) Metale
p) Gruz betonowy
q) Odpady budowlane i rozbiórkowe (wraz z odpadami niebezpiecznymi) w tym drzwi, okna, szyby
r) Zużyte opony
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s) Meble i inne odpady wielkogabarytowe
t) Odzież i tekstylia
3. Osoba przekazująca odpady do PSZOK zobowiązana jest do podania w szczególności swojego imienia,
nazwiska oraz adresu nieruchomości, z której odpady pochodzą. Ponadto odpady zostaną przyjęte od osoby
dostarczającej odpady po okazaniu dowodu potwierdzającego jej zamieszkanie na danej nieruchomości (np.
dowód osobisty, umowa najmu, itp.).
4. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony do tego pracownik.
5. Obsługujący PSZOK prowadzi rejestr przyjęcia odpadów. Przyjęcie odpadów jest rejestrowane
w systemie zawierającym dane przekazującego oraz rodzaj, kod i wagę odpadów.
6. Każdorazowe przyjęcie odpadów w PSZOK zostanie zarejestrowane w formularzu zawierającym datę
przyjęcia odpadu, rodzaj, kod i wagę odpadu, imię, nazwisko oraz adres zamieszkania
7. Do PSZOK odpady mogą być dostarczane wyłącznie samochodami osobowymi, samochodami
osobowymi z przyczepką lub samochodami dostawczymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton.
8. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK dokonuje ich rozładunku i umieszczenia w poszczególnych
kontenerach/wiatach we własnym zakresie. Obsługa PSZOK może w wyjątkowych sytuacjach pomóc
w rozładunku i umieszczeniu odpadów w kontenerach lub pojemnikach.
9. Odpady dostarczone do PSZOK powinny być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone przed
zmieszaniem lub wydostaniem się na zewnątrz opakowania.
10. Odpady wymagające opakowania lub płynne przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i nie cieknących
pojemnikach zawierających informacje o rodzaju odpadu.
11. Odpady zielone tj. trawa, liście, ścinki gałęzi i żywopłotów itp. przyjmowane są w workach foliowych
o poj. max. Do 120l. W wyjątkowych przypadkach i po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą PSZOK odpady
mogą być dostarczone w inny sposób, określony przez obsługę PSZOK.
12. Odpady pozostałe, z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów
wielkogabarytowych, opon oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, należy dostarczyć do PSZOK
w opakowaniach zbiorczych np. workach foliowych
13. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może być dostarczany luzem. Sprzęt nie powinien być
zdekompletowany.
14. Odpady wielkogabarytowe (meble, skrzynie, wózki itp.) dostarczone do PSOZK muszą być opróżnione
z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów.
15. Opony dostarczane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów
i motocykli oraz z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.
16. 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, itp.
e) Szkło: szyby okienne, lustra, luksfery itp.
f) Tworzywa sztuczne: płytki PCV, instalacje PCV, panele ścienne, itp.
g) Materiały izolacyjne
h) Kable
i) Materiały konstrukcyjne zawierające gips
17. Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczony w sposób niezgodny z Regulaminem.
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18. Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, których ilość lub waga odbiega od przyjętej,
szacunkowej ilości lub wagi odpadów pochodzących od właścicieli nieruchomości oraz od innych osób
wytwarzających odpady na tych nieruchomościach lub wskazują, że nie pochodzą z tych nieruchomości. (jeśli
będzie jakiś limit przyjmowanych odpadów np. budowlanych to wydaje mi się, że warto uściślić zasady.
Pozwoli to na uniknięcie późniejszych niedomówień i pretensji. M. Zarzecki)
19. PSZOK nie przyjmuje:
a) zmieszanych odpadów komunalnych,
b) odpadów budowlanych i rozbiórkowych zawierających azbest (np. eternit), papę, smołę, płynnych
szlamowych itp.
d) części samochodowych oraz opon z pojazdów ciężarowych, sprzętu budowlanego i urządzeń przemysłowych
e) zanieczyszczonych innymi frakcjami odpadów w sposób uniemożliwiający kwalifikację odpadów zgodnie
z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów.
f) dostarczone odpady zostaną nieprawidłowo zabezpieczone (tj. w uszkodzonych, nieszczelnych bądź
zanieczyszczonych workach)
20. W PSZOK znajduje się punkt napraw i przyjmowania rzeczy do ponownego użycia odpadów:
a) odpady elektryczne
b) odpady elektroniczne
c) meble i inne odpady wielkogabarytowe
d) odzież i tekstylia
21. W PSZOK przyjmowane będą rzeczy używane niestanowiące odpadu, celem ponownego użycia.
§ 4. Inne postanowienia
1. Na terenie PSZOK zabrania się przebywania osób niepełnoletnich.
2. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:
a) Podporządkowania 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 ppoż., nie używania otwartego ognia, nie palenia papierosów
c) dostosowania się do kierunku ruchu wynikających z oznaczeń
d) stosowania się do ogólnych przepisów ruchu drogowego
3. Korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu PSZOK.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem
Obowiązuje zakaz przywożenia do PSZOK odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do których
stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.
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