Regulamin Funkcjonowania Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (GPSZOK) w Pruszczu Gdańskim
1. Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych w Gminnym Punkcie
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanym dalej w skrócie „GPSZOK”.
2. GPSZOK prowadzi przedsiębiorca, z którym Gmina Miejska Pruszcz Gdański zawarła
stosowną umowę.
3. GPSZOK czynny jest w dni robocze od wtorku do piątku oraz w soboty w następujących
godzinach:
a) wtorek – piątek: 9:00 – 17:00,
b) sobota: 8:00 – 14:00.
4. GPSZOK przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne wytworzone
przez mieszkańców Pruszcza Gdańskiego.
5. GPSZOK dla Miasta Pruszcz Gdański zlokalizowany jest przy ul. Kupieckiej
na działce nr 50 w Pruszczu Gdańskim.
6. W GPSZOK nie są przyjmowane:
• odpady pochodzące z nieruchomości, za które nie jest wnoszona do Gminy
Miejskiej Pruszcz Gdański opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
m.in.: odpady wytworzone w związku ze świadczeniem usług przez
przedsiębiorców (odpady remontowo-budowlane), odpady z prowadzonej
działalności gospodarczej, odpady z terenu Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
• płyty azbestowo-cementowe,
• części od samochodów i maszyn z wyjątkiem opon samochodów osobowych
oraz akumulatorów z samochodów osobowych,
• gaśnice,
• zdekompletowane sprzęty elektryczne i elektroniczne.
7. Odpady dostarczane przez mieszkańców Miasta Pruszcz Gdański do GPSZOK
powinny być:
• prawidłowo posegregowane,
• w przypadku odpadów niebezpiecznych muszą być one przekazywane
wyłącznie w oryginalnych i szczelnych opakowaniach zawierających informację
umożliwiającą identyfikację odpadu.
8. Przyjęcie odpadów w GPSZOK:
• odpady są weryfikowane przez wykwalifikowanego pracownika zgodnie
z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie,
• w przypadku dostarczenia odpadów niewłaściwie posegregowanych lub
w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej,
pracownik GPSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów,
• obowiązek udowodnienia, że odpady pochodzą z gospodarstwa domowego,
które jest uprawnione do korzystania z GPSZOK leży po stronie mieszkańca,
• ze względu na ograniczone miejsce ciągów komunikacyjnych, na terenie
GPSZOK może przebywać tylko jeden pojazd deponujący odpady,
• przyjęcie odpadów może być potwierdzane na formularzu przyjęcia odpadów.
9. Mieszkaniec przebywający na terenie GPSZOK zobowiązany jest:
• przestrzegać zaleceń obsługi GPSZOK,
• składać dostarczone odpady do wskazanego przez pracownika GPSZOK
pojemnika za wyjątkiem odpadów niebezpiecznych,
• po umieszczeniu odpadów w odpowiednich kontenerach/pojemnikach
pozostawić po sobie porządek,
• stosować się do ogólnych zasad ruchu drogowego.
10. Postanowienia końcowe:
• odpowiedzialność za dzieci przebywające na terenie GPSZOK ponoszą ich
opiekunowie,
• korzystanie z usług oferowanych przez GPSZOK jest równoznaczne
z akceptacją regulaminu.

