ZARZĄDZENIE NR 83/2020/P
PREZYDENTA MIASTA PABIANIC
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian w organizacji i systemie pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych Miasta Pabianice przy ul. Warzywnej 6, spowodowanych stanem epidemii
wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567 i 568)
oraz § 13 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U.
z 2020 r. poz. 697) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. W okresie od dnia 23 kwietnia 2020 r. do odwołania obowiązują zmiany w organizacji
i systemie pracy punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Miasta Pabianice, zwanego
dalej PSZOK przy ul. Warzywnej 6, spowodowane stanem epidemii wywołanym zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2.
2. Zamiar przekazania odpadów na PSZOK należy uprzednio zgłosić telefonicznie na numer
42 22 54 629 w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pabianicach, zwanego dalej
Wydziałem.
3. Przyjmujący zgłoszenie pracownik Wydziału odnotuje dane osoby przywożącej odpady,
pochodzenie i rodzaj odpadów oraz ustali termin, tj. datę i godzinę przekazania odpadów na PSZOK.
4. Jednocześnie na teren PSZOK dopuszczalny jest wjazd 2 pojazdów (maksymalnie po 2 osoby
na 1 pojazd) w odstępach co 15 minut. Wjazd na teren PSZOK odbywa się wyłącznie za zgodą
i według wskazówek obsługującego pracownika.
5. Każda osoba korzystająca z PSZOK musi być wyposażona w rękawiczki jednorazowe
i maseczkę ochronną oraz w przypadku gruzu – narzędzie do rozładunku odpadów.
6. Odpady dostarczone na PSZOK muszą być właściwie posegregowane i znajdować się
w workach lub opakowaniach umożliwiających pracownikowi potwierdzenie z bezpiecznej odległości
prawidłowości dostarczonych odpadów.
7. Każda osoba przywożąca odpady ma obowiązek rozładować je samodzielnie do odpowiednich
kontenerów/pojemników i opuścić PSZOK bez wchodzenia do części socjalnej, przeznaczonej dla
obsługi punktu.
§ 2. Za organizację pracy i zapewnienie obsługującemu pracownikowi bezpieczeństwa i ochrony
odpowiada Eko-Region Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu
Miejskiego w Pabianicach.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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§ 5. Informację o wprowadzanych ograniczeniach, o których mowa w § 1 podaje się
do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia, na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego
w Pabianicach oraz na terenie PSZOK.

Prezydent Miasta Pabianic
Grzegorz Mackiewicz
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