Załącznik nr 1
do Uchwały nr 05/2018
Zarządu Spółki

z dnia 20.03 .2018 r.

Regulamin
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komu
nalnych - ul. Wrocławska 73
dla mieszkańców i właścicieli nieruchomości
z terenu Miasta Zielona Góra

§1.
1. Regulamin określa szczegółowe zasad y funkcjonow
ania PSZO K zloka lizowa nego na terenie Miasta
Zielona Góra ul. Wrocławska 73 prowadzonego
przez Zakład Gosp odark i Komunalnej Sp. z o.o.
w Zielonej Górze ul. Zjedn oczen ia 11 OC - zwane go
dalej Zakładem .
2. Korzystanie z usług oferow anych przez PSZO
K jest równo znacz ne z akceptacją niniejszego
regulaminu.
3. W PSZO K przyjm owan e są odpad y komunalne
zebra ne w sposó b selek tywny wytwo rzone przez
właścicieli nieruchomości, położonych
na terenie Miast a Zielon a Góra w ramac h wnoszonej
opłaty
za zagos podar owan ie odpad ów.
4. PSZO K nie przyjm uje niese grego wanyc h , zmies
zanych odpad ów komu nalny ch .
5. Odpa dy w PSZO K groma dzone są selektywnie
, w specj alnie do tego celu przeznaczonych,
odpow iednio oznak owan ych kontenerach i pojem
nikach, bądź w wyzna czony ch miejscach
w sposó b bezpi eczny dla zdrow ia i życia ludzi i środo
wiska .

§2.
1. PSZO K w Zielonej Górze ul. Wrocławska 73 przyjm
uje odpad y od poniedziałku do piątku od godz.
7.00 do godz. 9.00 i od godz. 14.00 do godz. 19.30
oraz w sobot y od godz. 8.00 do godz.12.00 z
wyjątkiem dni ustaw owo wolny ch od pracy
.
2. Odpa dy proble mowe przyjm owan e są od ponied
ziałku do piątku w godz. 7.00 - 13.00 .
3. Powyższe dotyc zy również odpad ów proble
mowych wobe c których istnie je obow iązek oceny
i klasyfikacji przez techn ologa zakładu .

§3.
Osob y dostarczające odpad y do PSZO K zobowiązan
e są do:
a) podporządkowania się zalec eniom pracownikó
w obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie
miejsca oraz sposo bu zdepo nowa nia dostarczon
ych odpad ów oraz sposo bu porus zania się po
terenie Zakładu, zgodn ego z zasad ami ruchu drogo
wego,
b) przekazywania odpad ów zgodn ie z zapisami aktów
prawa miejs coweg o,
c) zacho wania wymo gów przep isów Bhp i ppoż. , nieuż
ywanie zródeł otwar tego ognia ,
d) zacho wania kierunku przem ieszcz ania się wynik
ającego z oznaczeń oraz instru kcji praco
wnikó w
obsługi PSZO K,
e) samodzielnego rozładunku dostarczonych odpad
ów do oznac zoneg o pojem nika/kontenera lub
złożenia w miejsc u wskaz anym przez
pracownika obsługi PSZO K, z wyjątkiem odpad
ów
niebezpiecznych,
f) niepozostawianie na terenie PSZO K dziec i bez
opieki osoby pełnoletniej .

