BURMISTRZ GMINY
MILICZ
ZARZADZENIE NR 665/2017
Burmistrza Gminy Milicz
z dnia 10.05.2017 r.
W sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych w gminie Milicz

§1
Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w zwiqzku z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250) wprowadza sie,
Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych w gminie Milicz.

§2
Regulamin okresla zasady przyjmowania odpadow komunalnych selektywnie zebranych na terenie
gminy Milicz, zwanych dalej odpadami, przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych,
zwany dalej ,,PSZOK", znajdujqcy si§ w Stawcu 40b.
§3
1. PSZOKjestczynny:
1) od wtorku do piqtku w godzinach od 10:00 do 18:00,
2) w soboty od godziny 8:00 do 14:00.
§4
1. PSZOK przyjmuje nieodptatnie odpady wytworzone i dostarczone przez wtascicieli nieruchomosci
gminy Milicz, ktorzy ztozyli deklaracjQ.
2. W PSZOK zbierane sq tylko i wytqcznie wskazane ponizej rodzaje odpadow komunalnych,
pochodzqcych z terenu gminy Milicz:
1) oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe oraz filtry olejowe;
2) opakowania z papieru i tektury (kartony, pudetka papierowe itp.);
3) opakowania z tworzyw sztucznych;
4) opakowania z drewna;
5) opakowania z metali (puszki);
6) opakowania ze szkta;
7) zuzyte opony (wytqcznie z rowerow, wozkow, motorowerow, motocykli oraz samochodow
osobowych o masie catkowitej do 3,5t);
8) ptyny hamulcowe;
9) odpady betonu, gruz betonowy z rozbiorek i remontow, gruz ceglany z rozbiorek - w ilosci
maksymalnej do 500 kg na okres 6 miesie.cy od osoby, ktora ztozyta deklaracj^;
10) rozpuszczalniki;
11) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajqce rt^c (np. nieuszkodzone zuzyte swietlowki,
nieuszkodzone termometry);
12) farby, tusze drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice;
13) przeterminowane leki;
14) baterie i akumulatory tqcznie z bateriami i akumulatorami;
15) zuzyty sprz^t elektryczny i elektroniczny (RTV, pralki, lodowki, zamrazarki i inne AGO);
16) odpady wielkogabarytowe (meble, skrzynie, wozki itp. dostarczone do PSZOK muszq bye oproznione z
zawartosci oraz nie mogq zawierac innych odpadow);
17) odpady ulegajqce biodegradacji (gat^zie, liscie, trawa) w ilosci do 340 kg na okres 6 miesi^cy;
18) tekstylia.

§4

1. Odpady, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, 8-14,17, przyjmowane sa. wytqcznie w szczelnych
i nie przeciekajqcych pojemnikach, zawierajqcych informacje. o rodzaju odpadu,
2. Odpady ulegaja.ce biodegradacji przyjmowane sa. od wtascicieli nieruchomosci, na ktorych nie
jest prowadzona dziatalnosdgospodarcza.
3. Odpady budowlane, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 pkt 11 moga. bye dostarczone do PSZOK,
jezeli pochodza. z prowadzenia drobnych prac nie wymagajqcych pozwolenia na budowe. ani
zgtoszenia zamiaru budowy lub wykonania robot.
§5

Do PSZOK przyjmowane sa. wyta.cznie odpady dostarczone w sposob umozliwiajqcy ich selektywne
odebranie zgodnie z kategoriami i rodzajami odpadow wymienionymi w § 3 ust. 2.

§6
Do PSZOK przyjmowane sa. odpady wyta.cznie za okazaniem dowodu tozsamosci.
§7
PSZOK zbiera odpady metali na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o

§8
Zarza.dzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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