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UCHWAŁA NR XXXI/355/17
RADY MIASTA CHEŁM
z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Chełmie w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych, uchwala się,
co następuje:
§ 1. 1. Ustala się następujące zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscu ich
wytworzenia i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego na
terenie Miasta Chełm:
1) frakcje odpadów takie jak:
a) papier,
b) szkło,
c) metale,
d) tworzywa sztuczne,
e) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,oraz opakowań
biodegradowalnych,- zbiera się w pojemnikach.
2) dopuszcza się zbieranie wybranych frakcji odpadów w miejscu ich wytworzenia w workach.Postanowienia
ust.2-6 stosuje się odpowiednio.
2. Frakcję odpadów komunalnych o nazwie „Papier”, w skład której wchodzą suche:
1) odpady z papieru, w tym tektury,
2) odpady opakowaniowe z papieru,
3) odpady opakowaniowe z tektury,zbiera się w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem
"Papier".
3. Frakcję odpadów komunalnych o nazwie „Szkło”, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym
odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem "Szkło".
4. Frakcję odpadów komunalnych o nazwie „Metale i tworzywa sztuczne”, w skład których wchodzą:
1) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali,
2) odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych,
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3) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,zbiera się w pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem
"Metale i tworzywa sztuczne".
5. Frakcje odpadów o nazwie „Bio”, w skład której wchodzą odpady ulegające biodegradacji, ze
szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem
"Bio".
6. W przypadku gdy pojemniki, o których mowa w ust. 2-5, obniżą walory estetyczne przestrzeni
publicznej, w której się znajdują, w szczególności w miejscach o znaczeniu historycznym lub przyrodniczym,
dopuszcza się, aby pojemniki były pokryte odpowiednim kolorem, o którym mowa w ust. 2-5, tylko w części,
jednak nie mniejszej niż 30% zewnętrznej, całkowitej powierzchni pojemnika, w sposób widoczny dla
korzystających z pojemników.
7. Postanowienia ust.2-5 stosuje się odpowiednio do worków.
8. Pojemniki niespełniające wymogów o których mowa w ust.2-5, dostosowuje się do wymogów, o których
mowa w ust.2-5, lub zastępuje się je pojemnikami spełniającymi wymagania, o których mowa w ust.2-5,
w terminie nie dłuższym niż do dnia 1 lipca 2022 roku.
9. Pojemniki stosowane przed 1 lipca 2017 roku, oznacza się napisami, o których mowa w ust.2-5,
w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku.
§ 2. 1. Miasto Chełm w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, jeżeli odpady te są zbierane i odbierane w sposób selektywny, przejmuje obowiązek
wyposażenia nieruchomości:
1) z obszarów zabudowy wielorodzinnej w ilości nie większej niż jeden pojemnik na budynek lub zespół
budynków
a) w pojemniki z tworzywa sztucznego lub metalowe dla odpadów "metale, tworzywa sztuczne
i opakowania wielomateriałowe", typu "dzwon" o pojemności od 1,1 m3do 2,5 m3lub inne równoważne
w kolorze żółtym oznakowane napisem "metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe",
b) w pojemniki z tworzywa sztucznego lub metalowe dla szkła, o pojemności 2,2 m3lub inne równoważne
w kolorze zielonym oznakowane napisem „szkło",- oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
2) z obszarów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej w 4 worki miesięcznie, o pojemności od 80 l do 120 l :
a) dla odpadów "metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe",
b) dla szkła,
c) dla odpadów zielonych,
d) dla papieru.
2. W zakresie wykraczającym poza zobowiązania miasta wynikające z ust.1 właściciele nieruchomości
mają obowiązek wyposażenia swoich nieruchomości w wystarczającą ilość worków i pojemników
o znormalizowanej pojemności i funkcji.
3. Pojemniki i worki, o których mowa w ust.1 i 2 zapewniają zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem
jakości zbieranej frakcji odpadów dla przyszłych procesów ich przetwarzania.
4. Worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ust.1 i 2, powinny być
przezroczyste, wykonane z folii polietylenowej LDPE lub równoważnego materiału, o grubości zapewniającej
możliwość sprawdzenia zawartości worka oraz jego odporność na rozerwanie.
§ 3. 1. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, będzie odbywał się z częstotliwością
nie mniejszą niż:
1) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej:
a) papier – raz na miesiąc;
b) szkło - raz na miesiąc;
c) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - raz na dwa tygodnie;
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tygodnie;

e) odpady zielone – raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada;
f) meble i odpady wielkogabarytowe - raz na kwartał;
g) popiół – raz na dwa tygodnie w okresie od 1 października do 30 kwietnia;
h) odpady zmieszane - raz na dwa tygodnie;
2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej:
a) papier – raz na dwa tygodnie;
b) szkło - raz na dwa tygodnie;
c) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - raz na dwa tygodnie;
d) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym bioodpady - raz na tydzień;
e) odpady zielone – raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada;
f) meble i odpady wielkogabarytowe - raz na kwartał, na zasadzie wystawki;
g) popiół – raz na dwa tygodnie w okresie od 1 października do 30 kwietnia;
h) odpady zmieszane - raz na tydzień;
3) z terenów, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
a) papier – raz na miesiąc;
b) szkło - raz na miesiąc;
c) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - raz na dwa tygodnie;
d) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym bioodpady - raz na dwa tygodnie;
e) odpady zielone – raz na miesiąc w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada;
f) popiół – raz na miesiąc w okresie od 1 października do 30 kwietnia;
g) odpady zmieszane - raz na dwa tygodnie;
2. Odpady budowlane i rozbiórkowe z nieruchomości zamieszkałych, stanowiące odpady komunalne,
odbierane są sprzed nieruchomości odpłatnie (wg. cen ustalonych przez miasto) w ramach usług dodatkowych
świadczonych przez wybrany przez miasto podmiot, po wcześniejszym zgłoszeniu przez właściciela
nieruchomości zapotrzebowania na odpowiedni kontener.
3. Odpady z ogrodów działkowych, domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (zebrane selektywnie metale, tworzywa sztuczne i opakowania
wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym bioodpady, papier i szkło, odpady
zmieszane) w okresie od 1 marca do 31 października - raz na dwa tygodnie, w pozostałym okresie raz na
miesiąc.
4. Odpady z nieruchomości, na których odpady komunalne powstają w sposób okresowy lub nieregularny,
są odbierane sprzed nieruchomości w okresach uzgodnionych doraźnie z miastem i podmiotem uprawnionym.
5. Opróżnianie koszy ulicznych – codziennie, w tym na bieżąco w trakcie imprez i zgromadzeń publicznych
lub bezpośrednio po nich.
6. Odbiór odpadów komunalnych z poszczególnych nieruchomości, w tym odpadów komunalnych
z nieruchomości, których właściciele wytwarzają odpady nieregularnie lub odpady powstają sezonowo, winien
odbywać się systematycznie i z taką częstotliwością, która zapewni utrzymanie należytego porządku
i czystości.
§ 4. 1. Uzupełnienie systemu zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta stanowi selektywne
zbieranie zużytych baterii oraz przeterminowanych leków.
2. Pojemniki do selektywnej zbiórki zużytych baterii są ogólnie dostępne i znajdują się:
1) w sklepach zajmujących się sprzedażą urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
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2) placówkach oświatowych,
3) budynkach użyteczności publicznej.
3. Pojemniki przeznaczone do zbierania przeterminowanych leków są ogólnie dostępne i znajdują się
w aptekach.
§ 5. 1. Odbieranie
odpadów
komunalnych
w terminach określonych harmonogramem.

z nieruchomości

zamieszkałych

odbywa

się

2. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych odbywa się w terminach
zawczasu ustalonych z podmiotem odbierającym odpady, albo na indywidualne zgłoszenie zapotrzebowania
odbioru odpadów.
3. Harmonogram, o którym mowa w ust.1, podlega podaniu do publicznej wiadomości na stronach
internetowych miasta Chełm oraz podmiotu uprawnionego w sposób umożliwiający zapoznanie się
z harmonogramem przez właścicieli nieruchomości.
4. Przez podmiot uprawniony, o którym mowa w ust. 3, należy rozumieć odpowiedniego wykonawcę,
któremu miasto Chełm powierzy w drodze przetargu usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości. Miasto może zobowiązać wybrany podmiot do zaopatrzenia właścicieli nieruchomości
zamieszkałych w harmonogram wymieniony w ust.1.
§ 6. 1. Na terenie miasta Chełm tworzy się co najmniej jeden punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
2. W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbiera się odpady komunalne
z nieruchomości zamieszkałych, których właściciele złożą deklaracje
o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i nie posiadają zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
3. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych podaje się do publicznej wiadomości, na zasadach określonych w § 5 ust. 3.
4. Zebrane odpady mieszkańcy dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
własnym transportem. Warunkiem przyjęcia odpadów w punkcie zbiórki jest ich dostarczenie jako odpadów
wyselekcjonowanych.
5. Ustanawia się łączny, 300 kilogramowy, roczny limit następujących rodzajów selektywnie zbieranych
odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach
domowych, które mieszkańcy danej
nieruchomości zamieszkałej (budynku, lokalu lub pomieszczenia mieszkalnego) mogą dostarczyć w ciągu
danego roku kalendarzowego do PSZOK indywidualnie, w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi:
1) odpady zielone,
2) odpady wielkogabarytowe,
3) odpady budowlane i rozbiórkowe,
4) zużyte opony.
6. W ramach limitu, o którym mowa w ust. 5, dla następujących rodzajów odpadów
komunalnych
dostarczanych z budynku/lokalu/pomieszczenia mieszkalnego do PSZOK, ustanawia się następujące limity
szczegółowe:
1) meble i odpady wielkogabarytowe – do 100 kilogramów rocznie,
2) zużyte opony – do 40 kilogramów rocznie,
3) odpady budowlane i rozbiórkowe – do 100 kilogramów rocznie.
7. Podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych ma obowiązek prowadzenia
ewidencji przyjmowanych odpadów komunalnych.
8. Podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych może odmówić przyjęcia
odpadów na zasadach określonych w regulaminie PSZOK.
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9. Szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zostały
określone w Regulaminie Korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały .
§ 7. Określa się następujący tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków
niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
1) uwagi i zastrzeżenia dotyczące odbierania odpadów komunalnych mogą być zgłaszane przez właścicieli
nieruchomości najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych licząc od dnia, w którym wystąpiła
nieprawidłowość, jednak nie wcześniej niż w dzień po dacie odbioru wynikającego z harmonogramu lub
zgłoszenia, w godzinach pracy Urzędu Miasta Chełm Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi ul.
Mickiewicza 32A, 22-100 Chełm, drogą elektroniczną na adres info@ chelm.pl, telefonicznie lub ustnie do
protokołu;
2) przyjmowane i rozpatrywane będą uwagi i zastrzeżenia zawierające dane niezbędne do weryfikacji
zgłoszenia tj. imię i nazwisko zgłaszającego, adres nieruchomości, której dotyczy reklamacja, data oraz
opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
§ 8. Traci moc uchwała Rady Miasta Chełm Nr XIII/136/15 z dnia 16 listopada 2015 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015 r. poz. 5218).
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA CHEŁM
Zygmunt Gardziński
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Załącznik do Uchwały Nr XXXI/355/17
Rady Miasta Chełm
z dnia 25 września 2017 roku

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
zlokalizowanego na terenie miasta Chełm
§ 1 Zasady ogólne
1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych w Chełmie, zwanych dalej PSZOK.
2. Punkt

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje

selektywnie zebrane odpady komunalne z gospodarstw domowych wytworzone przez
mieszkańców Chełma z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku.
3. Odpady w PSZOK 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. oraz poleceń pracownika punktu - w szczególności nie używania
źródeł otwartego ognia.
5. Na terenie PSZOK dzieci przebywać mogą jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.
6. Prawo umieszczania odpadów komunalnych w PSZOK przysługuje wszystkim
mieszkańcom

miasta,

którzy

zamieszkują

w

budynkach

mieszkalnych

jedno

i wielorodzinnych, pod warunkiem że właściciele tych nieruchomości złożyli deklaracje
o wysokości

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nie posiadają

Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
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zaległości z tytułu tej opłaty.
7. Obsługa PSZOK nie świadczy mieszkańcom usług rozładunku odpadów komunalnych
dostarczanych do PSZOK.
8. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
§ 2 Ustalenia szczegółowe
1. PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach

7.00-16.00 oraz w

każdą sobotę w godzinach 7.00-14.00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy ).
2. Mieszkańcy, we własnym zakresie, dostarczają do PSZOK następujące rodzaje

se-

lektywnie zebranych odpadów komunalnych:
1) papier,
2) szkło,
3) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
4) meble i odpady wielkogabarytowe,
5) popiół.
6) zużyta odzież,
7) przeterminowane leki,
8) chemikalia,
9) zużyte baterie i akumulatory,
10)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
11) zużyte opony,
12)odpady budowlane i rozbiórkowe,
13)odpady zielone
14)odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym bioodpady oraz odpady
komunalne opakowaniowe ulegające biodegradacji

3. Ustanawia się łączny, 300 kilogramowy, roczny limit następujących rodzajów selektywnie zbieranych odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych, które
Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
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mieszkańcy danej nieruchomości zamieszkałej (budynku, lokalu lub pomieszczenia
mieszkalnego) mogą dostarczyć w ciągu danego roku kalendarzowego do PSZOK indywidualnie, w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) zielone,
2) odpady wielkogabarytowe,
3) zużyte opony,
4) odpady budowlane i rozbiórkowe.

4. W ramach limitu, o którym mowa w ust.3, dla następujących rodzajów odpadów komunalnych dostarczanych z budynku/lokalu/pomieszczenia mieszkalnego do PSZOK, ustanawia się następujące limity szczegółowe:
1) odpady wielkogabarytowe – do 100 kilogramów rocznie,
2) zużyte opony – do 40 kilogramów rocznie,
3) odpady budowlane i rozbiórkowe – do 100 kilogramów rocznie.

5. Uprawnieniem do umieszczania odpadów komunalnych oraz odpadów problematycznych przez mieszkańców w PSZOK jest łączne spełnienie następujących warunków:
1) zamieszkiwanie na terenie miasta,
2) złożenie deklaracji,
3) brak zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Na wydzielonej funkcjonalnie i finansowo części PSZOK, wybrany przez miasto podmiot odbierający odpady z nieruchomości, może świadczyć usługi dodatkowe, polegające
na odpłatnym przyjmowaniu od mieszkańców, na zasadzie odrębnego stosunku cywilnoprawnego:
1) odpadów komunalnych innych niż wymienione w ust.3, nie zawierających
substancji niebezpiecznych,
2) ponadlimitowych ilości odpadów komunalnych, wymienionych w ust.3 i 4.

7. Odpady komunalne wymienione w ust. 2 - 4, są dostarczane przez mieszkańców do
PSZOK indywidualnie, w sposób selektywny i odbierane oraz gromadzone w PSZOK
Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
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w sposób selektywny. Odpady komunalne gromadzone w PSZOK nie zawierające
substancji

niebezpiecznych, są przekazywane do właściwej regionalnej instalacji

przetwarzania

odpadów komunalnych, a zawierające substancje niebezpieczne do

utylizacji.

8. Obsługa PSZOK odmawia przyjęcia odpadów, jeżeli:
1) dostarczone odpady komunalne nie są odpadami, o których mowa w ust.2 ,
2) ich ilość i rodzaj wskazuje na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo
domowe,
3) dostarczone odpady wykraczają poza łączny limit roczny wymieniony w ust.3
oraz roczne limity szczegółowe wymienione w ust.4,
4) pochodzą

z

nieruchomości

zamieszkałej

nie

leżącej

w

granicach

administracyjnych miasta Chełm,
5) pochodzą z nieruchomości niezamieszkałej,
6) pochodzą z części nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona
jest działalność gospodarcza,
7) nie są zebrane w sposób selektywny,
8) jeżeli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby

zagrażać

zdrowiu i życiu ludzi, a przede wszystkim w przypadku stwierdzenia przez
pracownika braku możliwości wiarygodnej identyfikacji odpadów(np. brak
etykiet), stwierdzenia uszkodzonych przeciekających opakowań ,odmowy
wypełnienia formularza oświadczenia i podania danych, nie okazania
wymaganych dokumentów.
9. Do usług dodatkowych wymienionych w ust.6

podmiot odbierający odpady stosuje

ustalone przez miasto ceny jednostkowe właściwe

dla odbioru odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

10. Pomieszczenie, gniazda, kontenery i pojemniki, winny
Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
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powierzchnie/pojemności/ oraz odpowiedni kolor i oznakowanie zgodnie z regulaminem
utrzymania czystości i porządku w gminach.

11. Regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych dla Miasta Chełm jest
Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych Regionu Chełmskiego.

12. Każdy PSZOK zapewnia:
1) łatwy dostęp do drogi publicznej,
2) selektywny odbiór i magazynowanie zgromadzonych odpadów komunalnych,
3) wystarczającą ilość odpowiednich pomieszczeń, gniazd, pojemników lub
kontenerów. Urządzenia te zapewniają zabezpieczenie odpadów przed
pogorszeniem jakości zbieranej frakcji odpadów dla przyszłych procesów ich
przetwarzania,
4) dogodne dla mieszkańców warunki rozładunku i umieszczania odpadów
w pomieszczeniach, gniazdach, pojemnikach lub kontenerach,
5) łączność telefoniczną i internetową odpowiedniej przepływności,
6) monitoring wizyjny z możliwością archiwizacji,
7) identyfikację

osób

zamierzających

umieścić

odpady

w

PSZOK

i nieruchomości, z której odpady są dostarczane,
8) weryfikację

spełnienia

obowiązku

złożenia

deklaracji

na

odbiór

i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości
z której odpady są dostarczane,
9) ustalenie ilości dostarczanych odpadów w ramach każdej indywidualnej
dostawy,
10)rejestrację i sumowanie ilości odpadów komunalnych dostarczanych
w

danym

roku

z

poszczególnych

nieruchomości

mieszkalnych

jednorodzinnych, a także z lokali i pomieszczeń mieszkalnych w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych,
11) wyodrębnienie organizacyjne, funkcjonalne i finansowe przyjmowania od
mieszkańców ponadnormatywnych ilości odpadów komunalnych w ramach
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usług dodatkowych, świadczonych przez podmiot odbierający odpady
z nieruchomości,
12)przekazanie zgromadzonych odpadów do właściwej regionalnej instalacji
odpadów komunalnych

(RIPOK), a odpadów zawierających odpady

niebezpieczne do utylizacji,
13)odpowiednie

oświetlenie

oraz

właściwe

warunki

bhp

pracownikom

i mieszkańcom,
14)utrzymanie

właściwego

stanu

sanitarno-epidemiologicznego

i

ppoż,

elektroniczny dostęp mieszkańcom (stronę internetową) do podstawowych
informacji związanych z funkcjonowaniem PSZOK.
13. Odpady przyjęte na PSZOK zostają zważone przez pracownika PSZOK, który na
wniosek dostarczającego wydaje potwierdzenie przyjęcia rodzaju i ilości odpadów.
14. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców miasta Chełma po okazaniu
dokumentu tożsamości oraz potwierdzającego zamieszkanie na terenie miasta
(w przypadku braku meldunku dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania np.
umową najmu lokalu itp.)
15. Osoba

dostarczająca

odpady

do

PSZOK

zobowiązana

jest

umieścić

je

w odpowiednich opisanych kontenerach pod nadzorem pracownika.
16. PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak: niesegregowane (zmieszane)odpady
komunalne; zawierające azbest; szkło zbrojone i hartowane; części samochodowe(szyby,
zderzaki, reflektory, gumy i uszczelki z wyłączeniem zużytych opon.
17. Zaleca się aby odpady niebezpieczne znajdowały się w oryginalnych, szczelnych
(niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach umożliwiających ich identyfikację.
18. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest
zobowiązana do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób
zgodny z wymogami przepisów ochrony środowiska.
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19. Pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują
miejsce, gdzie po zważeniu należy je donieść i w którym pojemniku umieścić. Zarówno
transport, załadunek jak i rozładunek leży po stronie mieszkańca.
§ 3 Postanowienia końcowe
1. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do przestrzegania zaleceń
obsługi, a w szczególności dotyczących

miejsca złożenia odpadów, zachowania

wymogów bezpieczeństwa tj. nieużywania źródeł otwartego ognia oraz stosowania się do
sposobu poruszania się po PSZOK
2. Wszelkie informacje o pracy punktu można uzyskać na

miejscu

od pracownika

PSZOK.
3. Skargi i wnioski przyjmowane są w dni powszednie w godzinach pracy urzędu,
w Biurze Gospodarki Odpadami UM ul. Mickiewicza 32A tel.565 26 20; 56436 95.
4. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest
dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm

Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

7/7

