REGULAMIN
DOTYCZACY KORZYSTANIA Z PUNKTÓW
SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH (PSZOK) prowadzonego przez konsorcjum
„EKO-BARTKO” w skład którego wchodzą:
-„BARTKO” Sp. z o.o. 11-200 Bartoszyce ul. Bema 32,
- EKO-BART s.c. Mizio, Kamiński, 11-200 Bartoszyce ul. Kopernika 5

zlokalizowanego na terenie miasta Górowo Iławeckie dla
mieszkańców miasta Górowo Iławeckie i gminy Górowo
Iławeckie.
I. Zasady ogólne:
1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych w Górowie Iławeckim, zwanego dalej
PSZOK.
2. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne
z gospodarstw domowych, wytworzone przez mieszkańców:
- miasta Górowo Iławeckie,
- gminy Górowo Iławeckie,
z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku.
3. Odpady w PSZOK-u gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu
przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach
w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.
4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania
regulaminu, zasad BHP i p. poż. (w szczególności nie używania otwartego
ognia) oraz poleceń pracownika PSZOK-u.
5. Na terenie PSZOK mogą przebywać tylko osoby dorosłe.

II. Zasady szczegółowe:
1. PSZOK znajduje się przy oczyszczalni ścieków w Górowie Iławeckim. Czynny
jest w każdy czwartek godzinach 12;00-17;00. W przypadku kiedy czwartek
jest dniem wolnym od pracy, PSZOK będzie czynny w następny dzień roboczy
występujący po wolnym czwartku
2. PSZOK nie przyjmuje zmieszanych odpadów komunalnych.
3. Przyjęcia odpadów dokonuje pracownik PSZOK.
4. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane i nie mogą być
zanieczyszczone innymi odpadami.
5. Odpady przy przyjęciu są sprawdzane przez pracownika PSZOK. Dostarczający
ma obowiązek czytelnie pokwitować ich dostawę. Na wniosek dostarczającego
pracownik PSZOK wyda potwierdzenie przyjęcia odpadów.
6. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców miasta Górowo Iławeckie
i gminy Górowo Iławeckie po okazaniu dokumentu potwierdzającego
zamieszkanie na terenie miasta Górowo Iławeckie lub gminy Górowo
Iławeckie.

7. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je
w odpowiednich kontenerach pod nadzorem pracownika przeznaczonych
odpowiednio dla miasta Górowo Iławeckie lub gminy Górowo Iławeckie.
8. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są
następujące frakcje odpadów komunalnych, powstające na terenie miasta
Górowo Iławeckie i gminy Górowo Iławeckie:
a. papier i tektura,
b. odzież,
c. tworzywa sztuczne,
d. opakowania szklane,
e. opakowania wielomateriałowe,
f. odpady ulegające biodegradacji,
g. przeterminowane leki,
h. zużyte baterie i akumulatory,
i. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
j. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
k. zużyte opony,
l. odpady budowlane i rozbiórkowe za wyjątkiem odpadów zawierających
azbest,
9. Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku gdy
istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi
powstałymi w gospodarstwie domowym. Przyjęcie takich odpadów będzie
możliwe jedynie po złożeniu oświadczenia określającego pochodzenie odpadów.
Złożenie nieprawdziwego oświadczenia będzie skutkowało zawiadomieniem
odpowiednich organów.

III. Zasady końcowe:
1. Wszelkie informacje o pracy punktu można uzyskać na miejscu od pracownika
PSZOK lub pod numerami telefonu:
- „BARTKO” Sp. z o.o. 11-200 Bartoszyce ul. Bema 32, tel. 89 722 82 76 - 77,
- EKO-BART s.c. Mizio, Kamiński, 11-200 Bartoszyce ul. Kopernika 5,
tel 89 762 08 88.
2. Skargi i wnioski przyjmowane są w dni powszednie w godzinach pracy w:
- „BARTKO” Sp. z o.o. 11-200 Bartoszyce ul. Bema 32, tel. 89 722 82 76 - 77,
e-mail: janklimko@poczta.onet.pl
- EKO-BART s.c. Mizio, Kamiński, 11-200 Bartoszyce ul. Kopernika 5,
tel 89 762 08 88, e-mail: mateuszmizio@poczta.fm
3. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
jest dostępny na stronie internetowej:
- Urzędu Miasta Górowo Ił: www.gorowoilaweckie.pl
- Urzędu Gminy Górowo Ił: www.gorowoilaweckie.eu, www.gorowoil-ug.bip-wm.pl
- BARTKO Sp. z o.o w Bartoszycach: www.bartko.com.pl
- EKO-BART s.c. Mizio, Kamiński w Bartoszycach: www.eko-bart.pl

Bartoszyce, 30.01.2015 r.

