REGULAMIN
KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO
ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady
komunalne oraz inne odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do
unieszkodliwiania lub odzysku wyłącznie od mieszkańców Gminy Michałowo.
I.

Zasady ogólne:

1.
2.

Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik (PSZOK).
Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich
zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu,
zabezpieczenia, itp.
Dostarczone przez mieszkańca (właściciela nieruchomości) odpady (PSZOK) przyjmuje
nieodpłatnie, po okazaniu przez osobę dostarczającą odpad dokumentu potwierdzającego
uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie
jednorodzinnej oraz nieruchomościach niezamieszkałych na których powstają odpady
komunalne lub potwierdzenia zapłaty czynszu w zabudowie wielorodzinnej za bieżący
okres rozliczeniowy.
Korzystający z PSZOK zobowiązani są do przestrzegania regulaminu.

3.

4.

II. Ustalenia szczegółowe:
PSZOK przyjmuje odpady w punkcie zlokalizowanym na terenie miasta Michałowo przy
ul. Białostockiej 70 (baza Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie).
Godziny otwarcia: od wtorku do soboty w godzinach 700 – 1500
Rodzaje przyjmowanych odpadów:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

papier i makulatura, w tym odpady opakowaniowe,
tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe,
szkło, w tym odpady opakowaniowe,
metale, w tym odpady opakowaniowe,
opakowania wielomateriałowe,
odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji,
przeterminowane leki,
chemikalia,
zużyte baterie i akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe,

•

•
•

odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady budowlano – remontowe z remontów
prowadzonych samodzielnie można przekazać do PSZOK-u w ilości do 1m3 rocznie z
jednego gospodarstwa domowego prowadzonego w lokalu mieszkalnym lub z budynku
mieszkalnego jednorodzinnego),
zużyte opony,
odpady zielone.

1.

Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane. Dostarczone odpady nie
mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

2.

PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:

•
•
•
•
•
•
•
•

zmieszane odpady komunalne,
odpady zawierające azbest,
części samochodowe (tj. zderzaki, itp.)
szyby samochodowe, szyby okienne i zbrojone, oraz luster i witraży,
odpady niebezpieczne,
odpady w opakowaniach cieknących,
odpady w rodzaju i ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności
gospodarczej lub rolniczej,
wszelkich odpadów w ilościach masowych wskazujących na pochodzenie z innego
źródła niż gospodarstwo domowe.

III. Postanowienia końcowe:
1.
2.
3.

4.

Wszelkich informacji o pracy PSZOK-u udziela pracownik Punktu na miejscu lub pod
numerem telefonu (85) 713 17 90.
Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest
dostępny na stronie internetowej http://zgkim.michalowo.eu
Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania PSZOK-u można składać w sekretariacie
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie, ul. Białostocka 70,
16 – 050 Michałowo.
Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.04.2014 r.

