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z dnia 6 maja 2014 r.

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy

Miasto Nowy Targ

§ 1
Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK)  na  terenie  Regionalnej  Instalacji  Przetwarzania  Odpadów Komunalnych  w Nowym
Targu przy ul. Jana Pawła II 115 prowadzonego przez IB Sp. z o.o.- Konsorcjanta Konsorcjum
Firm P.U.K. „EMPOL” Sp. z o.o. i IB Sp. z o.o.

§ 2
1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Targu czynny jest przez cały
rok, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy, w dniach:

1) od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 - 1700

2) w sobotę w godzinach od 800 - 1300

2.  W uzasadnionych  przypadkach  przyjmowanie  odpadów komunalnych  może  być  okresowo
wstrzymane o czym mieszkańcy będą wcześniej poinformowani.

§ 3
1. PSZOK przyjmuje odpady komunalne w ramach uiszczonych do Urzędu Miasta Nowy Targ
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie ze złożoną deklaracją OK-A.
2.  PSZOK  przyjmuje  wyłącznie  odpady  komunalne,  tj.  odpady  wytworzone  i  dostarczone
samodzielnie z nieruchomości zamieszkałych w Nowym Targu.
3. PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1) papier,
2) metal,
3) tworzywa sztuczne,
4) szkło,
5) przeterminowane leki i chemikalia,
6) zużyte baterie i akumulatory,
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
9) odpady budowlane i rozbiórkowe (wyłączając azbest),
10) zużyte opony.

4.  PSZOK  przyjmuje  wyłącznie  odpady  komunalne  zebrane  selektywnie  oraz  dostarczane
w sposób umożliwiający ich selektywne odbieranie.
5.  PSZOK  przyjmuje  wyłącznie  odpady  budowlane  i  rozbiórkowe  wytworzone  we  własnym
zakresie przez właścicieli nieruchomości.
6.  W ramach systemu gospodarowania odpadami dla mieszkańców Nowego Targu dodatkowo
funkcjonują na terenie miasta:

1) 3 mini punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajdujące się:
a) na pętli autobusowej przy ul. Kowaniec
b) na placu przed wejściem do rezerwatu „Bór na Czerwonem” przy ul. Lotników,
c) przy wejściu do Parku miejskiego im. A. Mickiewicza,
gdzie można wrzucać: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło opakowaniowe



2) 7  punktów  prowadzących  zbiórkę  przeterminowanych  leków  znajdujących  się  pod
adresami:

a) ul. Długa 57,
b) ul. Kopernika 12,
c) os. Topolowe 8,
d) ul. Waksmundzka 79,
e) ul. Wojska Polskiego 14,
f) ul. Kościelna 2,
g) ul. Kościelna 20.

§ 4
1.  Prowadzący  PSZOK  jest  zobowiązany  zweryfikować  dostarczane  odpady  komunalne
uwzględniając:

1) kryterium selektywnej zbiórki zgodnie z § 3 niniejszego Regulaminu,
2) kryterium jakościowe i ilościowe odpadów komunalnych powstających na nieruchomości.

2.  Odpady  przyjęte  do  PSZOK  zostają  zważone  na  legalizowanej  wadze  znajdującej  się  na
wyposażeniu PSZOK.
3.  Prowadzący  PSZOK odmówi  przyjęcia  odpadów nie  spełniających  wymogów  niniejszego
Regulaminu, w szczególności:

1) odpadów zebranych nieselektywnie,
2) odpadów dostarczonych w sposób nieselektywny,
3) odpadów od osób fizycznych w rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie z innego

źródła niż gospodarstwo domowe,
4) odpadów nie będących odpadami komunalnymi, tj. wytworzonych w ramach prowadzonej

działalności gospodarczej,
5) odpadów niebezpiecznych poza wymienionymi w § 3 pkt 5, 6, 7.

4. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów określonych w pkt 3 niniejszego paragrafu, osoba
dostarczająca  odpady  jest  zobowiązana  do  ich  natychmiastowego  zabrania  oraz
zagospodarowania w sposób zgodny z wymogami przepisów prawa ochrony środowiska i ustawy
o odpadach.

§ 5
1. Warunkiem przyjęcia odpadów komunalnych jest okazanie przez osobę dostarczającą odpady
dokumentu potwierdzającego tożsamość.
2.  Prowadzący  PSZOK  przyjmując  odpady  sporządza,  w  dwóch  egzemplarzach,  dokument
potwierdzający dostarczenie odpadów, zawierający w szczególności:

1) imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady oraz osoby reprezentującej PSZOK,
2) adres nieruchomości, z której pochodzą odpady,
3) rodzaj dostarczonych odpadów,
4) masę dostarczonych odpadów,
5) datę dostarczenia odpadów,
6) klauzulę:  ”Oświadczam,  że  dostarczone  przeze  mnie  odpady  zostały  wytworzone  we

własnym zakresie przez osoby zamieszkujące wskazaną wyżej nieruchomość i pochodzą
z tej nieruchomości”,

7) własnoręczne czytelne podpisy osoby dostarczającej odpady oraz osoby reprezentującej
PSZOK.

§ 6
1.  Dostarczający  odpady  może  wjechać  pojazdem  na  teren  PSZOK  wyłącznie  po  udzieleniu
zgody przez obsługę PSZOK oraz zaparkować w miejscu wskazanym przez obsługę PSZOK.
2. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie PSZOK jedynie pod opieką osoby dorosłej.
3.  Osoby  przebywające  na  terenie  PSZOK obowiązane  są  do  przestrzegania  zaleceń  obsługi
PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów, sposobu poruszania się po terenie
PSZOK oraz zachowania wymogów bezpieczeństwa.



4. Na terenie PSZOK obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz używania źródeł otwartego
ognia.

§ 7
Wszelkie dodatkowe informacje o pracy PSZOK można uzyskać:

1) pod numerami telefonów 18 448 85 91, 18 448 86 66
2) w Referacie ds. Ochrony Środowiska UM Nowy Targ pod numerem 18 26 11 294.


