Regulamin
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
w GMINIE POŚWIĘTNE

1. Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwany dalej „PSZOK”.
2. PSZOK dla Gminy Poświętne zlokalizowany jest w Poświętnem na terenie Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
3. PSZOK czynny jest w każdy czwartek od 8:00 do 15:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych
od pracy.
4. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne wytworzone przez mieszkańców
Gminy Poświętne w gospodarstwie domowym.
5. Odpady z działalności gospodarczej nie będą przyjmowane.
6. W PSZOK przyjmowane są następujące frakcje odpadów:
 papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,
 tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, oraz opakowania wielomateriałowe,
 opakowania ze szkła,
 przeterminowane leki,
 zużyte baterie i akumulatory,
 elementy oświetleniowe, świetlówki, żarówki energooszczędne, itp.,
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 odpady budowlano-remontowe (z wyjątkiem azbestu) pochodzące wyłącznie z remontów
prowadzonych samodzielnie i nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do
właściwego organu administracji (np. okna, drzwi, gruz, papa, styropian, wanny, umywalki itp.)
 zużyte opony – opony WYŁĄCZNIE od samochodów osobowych,
 tekstylia i odzież,
 opakowania po chemikaliach, farbach, rozpuszczalnikach, środkach ochrony roślin, olejach

7. Dostarczone do PSZOK odpady powinny być:
Prawidłowo posegregowane,
Właściwie zabezpieczone (w przypadku odpadów niebezpiecznych w oryginalnych
opakowaniach producenta zawierających etykiety),
8. Przyjęcie odpadów do PSZOK-u:
- odpady będzie przyjmował wykwalifikowany pracownik zgodnie z katalogiem odpadów,
- pracownik ma prawo odmówić w przypadkach: dostarczenia odpadów niezgodnych
z niniejszym regulaminem oraz w przypadku niewłaściwego posegregowania,
- na prośbę mieszkańca przyjęcie odpadów może być potwierdzone na formularzu.
9. Gromadzenie odpadów w PSZOK-u:
- wymienione w pkt 6 odpady są gromadzone selektywnie w sposób bezpieczny dla zdrowia
ludzi i środowiska w szczelnych, zamykanych pojemnikach lub kontenerach
przystosowanych do danego rodzaju odpadów.

10. Mieszkaniec Gminy Poświętne przebywający na terenie PSZOK-u zobowiązany jest do:
- przestrzegania zaleceń obsługi ,
- składać dostarczone odpady do wskazanych przez obsługę pojemników,
- zachować wymogi bezpieczeństwa,
- stosować się do zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego,
11. Postanowienia końcowe:
- wszelkie informacje o pracy PSZOK-u udzielane są na miejscu oraz pod numerami
telefonów:
„ASTWA” Sp. z o.o. w Białymstoku (85) 6539593 lub (85) 6760523.

