Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
ul. Kolejowa 21, 19 – 100 Mońki [ baza ZGKiM Mońki ]
§1
Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych selektywnie zebranych przez Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwane dalej „PSZOK”.
§2
1. PSZOK zlokalizowany jest na terenie bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach, przy ul.
Kolejowej 21.
2. PSZOK jest czynny w dniach wtorek - sobota w godzinach 7.00–15.00. W poniedziałek Punkt jest nieczynny.
3. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów może być okresowo wstrzymane lub zmieniony czas
pracy punktu.
4. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich czystości, składu,
zabezpieczenia itp..
5. Dostarczone przez mieszkańca, właściciela nieruchomości lub upoważnioną przez właściciela nieruchomości
osobę odpady PSZOK przyjmuje nieodpłatnie pod warunkiem wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za dany okres rozliczeniowy
§3
1.
PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne selektywnie zebrane wytworzone i dostarczone przez
mieszkańców Miasta i Gminy Mońki pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych.
2. W PSZOK zbierane są tylko i wyłącznie rodzaje odpadów sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów [ Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206 ].
§4
1. Odpady takie jak tj.: farby, rozpuszczalniki, opakowania po substancjach niebezpiecznych (w tym aerozole)
powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną
informację (etykietę), umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.
2. Odpady ulegające biodegradacji [ liście, skoszona trawa ], przyjmowane są w workach foliowych o pojemności od
60 do 120 l. Przyjęcie odpadów wymaga opróżnienia z worków do kontenera lub wskazane przez pracownika miejsce.
3. Odpady ulegające biodegradacji [ drewno, gałęzie ], przyjmowane są luzem oraz składowane w wyznaczonym
miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK.
4. Odpady z betonu oraz gruz przyjmowane są w workach lub luzem. Przyjęcie odpadów wymaga opróżnienia z
worków do kontenera lub wskazane przez pracownika miejsce.
5. Przeterminowane lekarstwa przyjmowane są wyłącznie w oryginalnych opakowaniach lub blistrach, butelkach
posiadających widoczne oznaczenia co do rodzaju leku.

§5
1. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.
2. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.
3. Dostarczone odpady muszą być właściwie zabezpieczone np. przed wyciekaniem, możliwością skaleczenia itp..
4. Wyładunek odpadów dostarczanych do PSZOK, w miejsca wskazane przez pracownika,
dostarczającej.

należy do osoby

5. PSZOK bezpłatnie przyjmuje selektywnie zebrane odpady komunalne:
1) opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, drewna, metalu oraz opakowania wielomateriałowe;
2) odpady zielone ( w szczególności: gałęzie, liście, skoszona trawa);
3) odpady wielkogabarytowe [ meble, drzwi, stolarka okienna – wyłącznie drewniana ];
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny [ wyłącznie sprzęt kompletny ];
5) drewno, tworzywa sztuczne, szkło, papier i metale;
6) zużyte baterie i akumulatory;
7) przeterminowane leki;
8) zużyte opony – wyłącznie pochodzące z gospodarstw domowych,
9) gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe
10) opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach [ nieuszkodzone, szczelnie zamknięte ],
11) odzież, tekstylia, buty, zabawki
6. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
1) materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa, elementy elewacyjne np. typu siding, podsufitki i obicia
PVC, stolarka okienna i drzwiowa z profili PVC i aluminium,
2) zmieszane odpady komunalne
3) zmieszane odpady budowlane [ gruz zanieczyszczony odpadami typu: worki, opakowania po materiałach
budowlanych, pianką poliuretanową itp. ],
4) folia po sianokiszonce
5) ceramika użytkowa,
6) lustra,
7) szyby i części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory, części karoserii itp.),
8) tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego
9) materiały zawierające azbest

§6
1. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów przez dostarczającego w przypadku:
a) stwierdzenia iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów przyjmowanych,
b) stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych ( brak etykiet ),
c) dostarczenia odpadów w cieknących i nieoznakowanych opakowaniach.
d) stwierdzenia iż ilość i rodzaj odpadów wskazuje iż nie pochodzą z gospodarstwa domowego np. chemikalia
nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne) – zwłaszcza w dużych
ilościach,
e) stwierdzenia iż ilość odpadów wskazuje na to że pochodzą z działalności gospodarczej – tj. wszelkie odpady w
ilościach masowych ( w beczkach, workach, skrzyniach, np. zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu),
2. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu jeśli byłoby to sprzeczne z warunkami określonymi w
niniejszym Regulaminie lub z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu i życiu ludzi bądź środowisku
naturalnemu.
§7
1. Każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK potwierdzane jest na formularzu przyjęcia odpadów.
2. Mieszkańcy mogą transportować odpady wyłącznie samochodami osobowymi z przyczepką lub samochodami
dostawczymi do 3,5 tony.
§8
1. Na terenie PSZOK dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.
2. Na terenie PSZOK obowiązuje organizacja ruchu oraz kierunek poruszania się zgodnie z oznakowaniem oraz
wskazaniami pracownika PSZOK.
3. Wejście do boksów i miejsc przeznaczonych do składowania odpadów jest możliwe wyłącznie w obecności i na
wskazanie pracownika PSZOK.
4. Operator PSZOK nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki czy też zdarzenia powstałe w wyniku
nieprzestrzegania zapisów niniejszego regulaminu.
§9
1. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:
a) przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu
poruszania się po PSZOK;
b) zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia;
c) zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń miejsc przechowywania odpadów,

