Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Problematycznych czynny jest
dwa razy w tygodniu:
środa od 8.30 do 17.00, sobota od 9.00 do 13.30
Do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Problematycznych są przyjmowane nieodpłatnie
odpady komunalne posegregowane m.in.:
-gruz, popiół (pochodzący z palenisk domowych), trawa, zużyte świetlówki, żarówki,
baterie, puszki, wiadra po farbach.
W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w GPZOP
nie są przyjmowane:
- inne odpady niż odpady komunalne,
- zmieszane odpady komunalne,
- odpady budowlane w tym: (papa, odpady zawierające azbest, styropian budowlany, wata
szklana budowlana, wełna mineralna, eternit, glazura),
- szyby samochodowe,
- szkło zbrojone, hartowane i wielowarstwowe, szkło okienne,
- odpady niemożliwe do zidentyfikowania,
- części samochodowe (tj. zderzaki, tapicerka samochodowa, itp.),
- odpady niebezpieczne (tj. farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje mineralne i syntetyczne itp.).
Odpady do GPZOP może dostarczyć tylko Mieszkaniec Gminy Zagnańsk.

1.Do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Problematycznych dostarczane są odpady przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałych, o których mowa w Regulaminie Utrzymania
Czystości i Porządku na terenie gminy Zagnańsk, wnoszących opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi do Urzędu Gminy Zagnańsk.
Punkt nie przyjmuje odpadów od firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, które
są zobowiązane posiadać odrębną umowę z firmami posiadającymi aktualny wpis do Rejestru
Działalności Regulowanej.
2.Odpady do Punktu muszą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie
przekraczającej 3,5 tony.
3.Do rozładunku odpadów dostarczonych do Punktu luzem zobowiązany jest ich dostawca.
4.Obsługa Punktu nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazuje miejsce, gdzie
należy je donieść i w którym pojemniku umieścić. Dostarczający odpady komunalne ulegające
biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji i odpady zielone (trawa)
w pojemnikach lub workach są zobowiązani do wysypania odpadów z tych pojemników lub
worków do kontenera wskazanego przez obsługującego Punkt.
5.Obsługa Punktu prowadzi rejestr nieruchomości, z których zostały dostarczone odpady oraz
ewidencję dostarczanych przez właścicieli nieruchomości odpadów, zbieranych
i przekazywanych do zagospodarowania podmiotowi odbierającemu odpady.
6.Ww. odpady magazynowane będą w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska, po
czym przekazane do zagospodarowania przez obsługującego Punkt zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

