


Załącznik
do Zarządzenia Nr 358/13

Burmistrza Miasta Dynowa
z dnia 30 października 2013 roku

REGULAMIN
MIĘDZYGMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ  ZBIÓRKI ODPADÓW 

KOMUNALNYCH W DYNOWIE PRZY UL. WUŚKI 126

§ 1.
1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Międzygminnego Punktu 

Selektywnej  Zbiórki  Odpadów Komunalnych  w  Dynowie  przy  ul.  Wuśki  126  - 
zwanego dalej MPSZOK. 

2.Do MPSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące 
z  nieruchomości  zamieszkałych,  z  terenu  Gminy  Dynów  oraz  Gminy  Miejskiej 
Dynów.

3.Operatorem  MPSZOK jest Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Dynowie
   przy ul. Rynek 13.
3.Przyjęcia  odpadów  dokonuje  upoważniony  pracownik  Zakładu  Gospodarki 

Komunalnej w Dynowie.
4.Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów 

z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów.
5.Odpady pochodzące z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dynów oraz 

Gminy Miejskiej Dynów przyjmowane są do MPSZOK  nieodpłatnie.
6.Korzystający  z  MPSZOK  zobowiązani  są  do  bezwzględnego  przestrzegania 

niniejszego Regulaminu.

§ 2.
1.Do MPSZOK przyjmowane są segregowane odpady komunalne dostarczone przez

właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych,  z  terenu  Gminy  Dynów  oraz  Gminy 
Miejskiej Dynów.

2.W  celu  potwierdzenia  miejsca  zamieszkania,  osoba  dostarczająca   odpady  do 
MPSZOK  winna  wylegitymować  się  dokumentem  potwierdzającym  miejsce 
zameldowania  (w  przypadku  braku  meldunku  dokumentem  potwierdzającym 
miejsce zamieszkania może być np. umowa najmu lokalu mieszkalnego itp.) oraz 
posiadać  ostatni  dowód  wpłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  na 
rzecz Gminy Dynów, lub Gminy Miejskiej Dynów.

§ 3.
Do  MPSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów komunalnych:

  1)  zużyte opony,
2)  papier i tektura oraz  opakowania wielomateriałowe,
3)  szkło,



4)  odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
5)  rozpuszczalniki,

6)  lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
7)  urządzenia zawierających freony,
8)  farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice, agrochemikalia,

     zawierając substancje  niebezpieczne,
 9) farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice inne niż wymienione w
         pkt. 8,

   10) baterie i akumulatory,
   11) zużyte  urządzenia elektryczne  i elektroniczne zawierające niebezpieczne
          składniki,

12) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  nie zawierające składników
      niebezpiecznych, 
13) tworzywa sztuczne, 
14) metale,
15) odpady zielone ulegające biodegradacji,
16) odpady wielkogabarytowe,
 17) odzież,
18) odpady budowlane pochodzące z bieżących remontów gospodarstw
        domowych;

§ 4.
MPSZOK czynny jest w każdą drugą i ostatnią sobotę miesiąca od godziny 9.00 do 
godziny 14.00.

§ 5.
Odpady  wymienione  w  §  3  gromadzone  są  selektywnie,  w  specjalnie  do  tego 
przeznaczonych,  oznakowanych  pojemnikach,  bądź  w  wyznaczonych 
pomieszczeniach lub miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska.

§ 6.
Na  teren  MPSZOK  nie  będą  przyjmowane  odpady  inne  niż  wymienione  w  §  3 
niniejszego Regulaminu.

§ 7.
1.Odpady dostarczane do  MPSZOK nie mogą być, ani zmieszane, ani zanieczyszczone.
2.Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i nie
   cieknących pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu.
3.Odpady ulegające biodegradacji o których mowa w § 3 pkt. 4 przyjmowane są
   wyłącznie w workach foliowych o pojemności od 60 do 120 litrów
  

§ 8.
Obsługa  MPSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne 
z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać życiu i zdrowiu ludzi.



§ 9.
Obsługa   MPSZOK  nie  dokonuje  rozładunku  dostarczonych  odpadów,  a  jedynie 
wskazuje miejsce gdzie należy złożyć przywiezione odpady.
 

§ 10.
1.Odpady wielogabarytowe są przyjmowana na  MPSZOK po uprzednim ich demontażu
   przez właściciela.

  2.Odpady budowlane w postaci okien  lub drzwi są przyjmowane  na  MPSZOK po 
uprzednim  wymontowaniu przez właściciela z okien lub drzwi, szyb okiennych lub 
drzwiowych, tak aby można było przyjąć osobno ramy i osobno szyby.

    
§ 11.

Potwierdzenie  przyjęcia  odpadów  odbywa  się  na  formularzu  przyjęcia  odpadów, 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 12.
Osoby przebywające na terenie MPSZOK obowiązane są do:
1) przestrzegania zaleceń obsługi  MPSZOK, w szczególności w zakresie miejsca
    złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po MPSZOK;
2) zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nie używania otwartego
    ognia;
3) zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń;
4) stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego;



Załącznik nr 1
do Regulaminu  MPSZOK

FORMULARZ PRZYJĘCIA 
ODPADÓW

Nr formularza Data wystawienia dokumentu:

                                                    Osoba przekazująca odpady:
Imię i nazwisko:

PESEL

Adres:

                                                         Przekazanie odpadów:
Rodzaj odpadu Kod odpadu Ilość [Mg]

Zużyte opony 160103

Papier i tektura oraz  opakowania wielomateriałowe 200101

Szkło 170202, 200102

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 200108

Rozpuszczalniki 200113

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 200102

Urządzenia zawierających freony 200123

Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice, 
agrochemikalia zawierając substancje niebezpieczne

200127, 20019,
200180

Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice pkt. 8 200128

Baterie i akumulatory 200133, 200134

Zużyte  urządzenia elektryczne  i elektroniczne zawierające 
niebezpieczne składniki

200135

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie zawierające 
składników niebezpiecznych

200136

Tworzywa sztuczne 200139

Metale 200140

Odpady zielone ulegające biodegradacji 200201

Odpady wielkogabarytowe 200307

Odzież 200110

Odpady budowlane pochodzące z bieżących remontów gospodarstw 
domowych

170101, 170102, 
170103

Data i podpis przyjmującego odpady: Podpis osoby  przekazującej odpady:




