Projekt
z dnia 21 października 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
prowadzonego przez Gminę Łazy
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Rada Miejska w Łazach
uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się "Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
prowadzonego przez Gminę Łazy" zwany dalej „Regulaminem” .
§ 2. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
zwanego dalej PSZOK znajdującego się na terenie Gminy Łazy
§ 3. PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Pocztowej 14 w Łazach i jest czynny w następujących
dniach i godzinach z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
a) poniedziałek, środa w godzinach 7-11
b) wtorek, czwartek w godzinach 13-17
c) sobota w godzinach 8-12
§ 4. Odpady komunalne przyjmowane są w ramach uiszczanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej na
terenie Gminy Łazy opłaty
§ 5. W PSZOK w Łazach przyjmowane są następujące frakcje zbieranych selektywnie odpadów
komunalnych powstających z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łazy
a) przeterminowane leki i chemikalia, odpady niebezpieczne
b) zużyte baterie i akumulatory,
c) zużyte opony
d) tekstylia i odzież
e) zużyty sprzętu elektryczny i elektroniczny,
f) igły i strzykawki i inne odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi
g) meble i inne odpady wielkogabarytowe
h) bioodpady
i) odpady budowlane i rozbiórkowe (tj. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane
odpady z betonu, gruz ceglany oraz odpadowe materiały ceramiczne) pochodzące z drobnych prac remontowych
wykonywanych we własnym zakresie nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia robót w ilości:
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- 0,12 Mg/nieruchomość/rok w zabudowie jednorodzinnej,
- 2Mg /nieruchomość/rok w zabudowie wielolokalowej,
j) papier
k) szkło
l) tworzywo sztuczne
m) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
n) metale
§ 6. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie w specjalnie do tego celu przeznaczonych, oznakowanych
pojemnikach oraz w wyznaczonych miejscach, w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska.
§ 7. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
§ 8. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
§ 9. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem
przyjmowanych aktualnie odpadów, zabezpieczeń oraz zważeniu.
§ 10. Do rozładunku odpadów w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK zobowiązany jest ich
dostawca.
§ 11. Warunki przyjęcia odpadów w PSZOK:
1) odpady pochodzą z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Łazy, dla których
została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2) dostarczane do PSZOK odpady są posegregowane na poszczególne frakcje,
3) odpady wymagające opakowania, w szczególności chemikalia, znajdują się w szczelnych
(niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach i zawierające opis zawartości opakowania (
identyfikacja odpadu),
4) ilość i rodzaj dostarczanych do PSZOK odpadów nie może wskazywać, że pochodzą one z działalności
gospodarczej lub rolniczej.
§ 12. PSZOK odmawia przyjęcia odpadów w przypadku, gdy:
a) przywieziony odpad nie został wymieniony w § 5 uchwały,
b) odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej, działalności rolniczej lub jej likwidacji,
c) odpady mogą pochodzić z nieruchomości położonej na terenie innej gminy,
d) byłoby to sprzeczne z przepisami prawa albo mogłoby zagrażać zdrowiu i życiu ludzi.
§ 13. W PSZOK nie będą przyjmowane:
a) azbest,
b) papa,
c) różnego rodzaju pokrycia dachowe,
d) opony z samochodów ciężarowych, koparek, ciągników, a także pojazdów związanych z działalnością
gospodarczą lub rolniczą,
e) części samochodowe,
f) odpady niebezpieczne pozbawione etykiety,
g) odpady płynne w nieszczelnych pojemnikach,
h) grube gałęzie, korzenie drzew i krzewów,
i) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
j) okna, szyby,
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k) styropian budowlany, kasetony, wata szklana.
§ 14. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania dostarczonych odpadów
w przypadku odmowy ich odbioru.
§ 15. Na terenie PSZOK mogą przebywać osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
§ 16. Osoby dostarczające odpady do PSZOK potwierdzają spełnienie warunku określonego w § 11 pkt 1
poprzez okazanie aktualnej, wydanej dla tej nieruchomości informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi lub aktualnego dowodu opłacenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
lub dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania na terenie gminy Łazy. W przypadku lokatorów budynków
wielolokalowych będących w zasobach gminy, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych lub
zarządców prywatnych dowodem opłacenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest także dowód
uiszczenia opłaty za używanie lokalu na rzecz zarządcy nieruchomości.
§ 17. W PSZOK prowadzony jest rejestr zawierający ilość i rodzaj przywiezionego odpadu oraz adres,
z którego przywieziony odpad pochodzi.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego, z wyjątkiem § 5 lit. „f”, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.
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Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1454) gmina zapewnia czystość i porządek na swoim terenie m. in. tworząc punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy.
Nawiązując do powyższego został utworzony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
prowadzony przez Gminę Łazy pod adresem: Łazy, ul. Pocztowa 14.
W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania punktu należało określić sposób świadczenia usług
stanowiący regulamin korzystania z PSZOK. W regulaminie określono m.in. rodzaje odpadów komunalnych
przyjmowanych w punkcie oraz zasady ich przyjmowania.
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