
Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Trąbkach Wielkich

1. Regulamin określa szczegółowy sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych w Trąbkach Wielkich (zwany dalej: PSZOK).
2. PSZOK w Trąbkach Wielkich czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach podanych na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Trąbki Wielkie.
3. W PSZOK przyjmowane są:
a) szkło,
b) papier,
c) tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe,
d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
e) meble i inne odpady wielkogabarytowe a także zużyte opony,
f) przeterminowane leki i chemikalia,
g) zużyte baterie i akumulatory,
h) komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji,
i) odpady budowlane i rozbiórkowe.
j) odzież i tekstylia
k) świetlówki

4.Właściciel  nieruchomości   dostarczający  odpady  do  PSZOK  ma  obowiązek  je  właściwie 
posegregować i zabezpieczyć.
5.PSZOK odbiera tylko odpady przewidziane w niniejszym Regulaminie.
6.Odpady dostarczane przez właścicieli  nieruchomości przyjmowane są po okazaniu dokumentu 
potwierdzającego miejsce zamieszkania  lub prowadzenia  działalności   na terenie  Gminy Trąbki 
Wielkie. Pracownik PSZOK jest upoważniony do żądania okazania dokumentu potwierdzającego 
ww. okoliczności..
7.Odpady  dostarczone  przez  podmioty  wymienione  w   punkcie  6  odbierane  są  bezpłatnie,
w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8.Pracownik PSZOK może żądać okazania potwierdzenia uiszczenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trąbki Wielkie.
9.Każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK potwierdzane jest na formularzu przyjęcia odpadów,
10.Na terenie PSZOK odpady są gromadzone w przystosowanych do danego rodzaju odpadów 
zamykanych pojemnikach/kontenerach, beczkach  lub na paletach.
11.Na  terenie  PSZOK  odpady  są  przechowywane  w  sposób  bezpieczny  dla  środowiska
oraz zdrowia i życia ludzi.
12.Pojemniki,  o  których  mowa  punkcie  10  są  czytelnie  i  wyraźnie  oznakowane  opisem 
wskazującym rodzaj odpadu 
11.Zebrane odpady są odbierane przez firmę wyłonioną w drodze przetargu.
12.W PSZOK w Trąbkach Wielkich jest  prowadzona ewidencja odpadów zgodnie z przepisami 
prawa.
13.PSZOK jest prowadzony zgodnie z  ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 
r. poz. 21 z późn. zm.)  oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r.
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1206).


