
                    

                                               Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  

zlokalizowany jest na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach, 

 ul. Kolejowa 21   

Dostępny jest dla każdego mieszkańca Miasta i Gminy Mońki w dniach: 

Wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota  w godzinach  7.00 – 15.00 

Poniedziałek – punkt nieczynny 

Warunkiem przyjęcia odpadów na PSZOK jest wniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany 
okres rozliczeniowy 

Zasady przyjęcia odpadów do PSZOK: 

W PSZOK  bezpłatnie przyjmowane są 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 

 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, 

PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych. 

Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu jeśli byłoby to sprzeczne z warunkami określonymi w 
Regulaminie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać 

zdrowiu i życiu ludzi bądź środowisku naturalnemu. 

Szczegółowe informacje: Wydział Oczyszczania i Zieleni tel. 85 716 26 63 

 


