REGULAMIN
KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO
ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) przyjmuje odpady
Komunalne oraz inne odpady z gospodarstw domowych z przeznaczenie do
unieszkodliwiania lub odzysku, wyłącznie od mieszkańców miasta Bielsk Podlaski.

I. Zasady ogólne:
1. Przyjęcie odpadów dokonuje upoważniony pracownik (PSZOK).
2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności
z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia itp.
3. Dostarczone przez mieszkańca (właściciela nieruchomości) odpady (PSZOK) przyjmie
nieodpłatnie, po okazaniu przez osobę dostarczającą odpad dokumentu potwierdzającego
uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w zabudowie wielorodzinnej
opłatę czynszu za bieżący okres rozliczeniowy.
4.Korzystający z PSZOK zobowiązani są do przestrzegania regulaminu.

II. Ustalenia szczegółowe:
PSZOK przyjmuje odpady przy ul. Studziwodzkiej 37 (baza Przedsiębiorstwa Komunalnego).
Czynny od wtorku do soboty w godzinach 1000 - 1800.

Rodzaje przyjmowanych odpadów:
1) przeterminowanych leków ;
2) chemikaliów, w tym farb, lakierów, rozpuszczalników, olejów odpadowych ;
3) zużytych baterii i akumulatorów ;
4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym wszelkiego rodzaju lamp
żarowych, halogenowych, świetlówek, innego sprzętu będącego na wyposażeniu
gospodarstw domowych ;
5) odpadów wielkogabarytowych, w tym mebli ;
6) zużytych opon pochodzących z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym tj.;
a) z samochodów osobowych – do 4 szt. w ciągu roku ;
b) z motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich ;
7) opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach ;
8) tworzyw sztucznych ;
9) opakowań metalowych ;
10) opakowań wielomateriałowych ;
11) makulatury i tekstyliów ;
12) szkła białego i kolorowego ;
13) ”zielonych” odpadów komunalnych o łącznej wadze nie przekraczającej 200 kg z
jednej nieruchomości w ciągu całego roku tj.; trawy, liści, części roślin z pielęgnacji ogrodów,
gałęzi o długości do 1m oraz choinek z okresu świątecznego ;
14) komunalnych odpadów budowlanych i rozbiórkowych, pochodzących z drobnych
remontów budynków mieszkalnych o łącznej wadze nie przekraczającej 170 kg z jednej
nieruchomości w ciągu całego roku, tj. gruzu ceglanego, betonowego, materiałów
ceramicznych, drewna, usuniętych fragmentów tynku z wyłączeniem odpadów zawierających
substancje niebezpieczne
Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane. Dostarczone odpady nie mogą
być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.
Odpady dostarczone powyżej ilości określonych w punktach 6 ; 13 ; 14 ; będą
przyjmowane za dopłata wg cennika.

III. PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

szyby samochodowe, szyby okienne i zbrojone, oraz luster i witraży;
odpadów zawierających azbest;
części samochodowych (tj. zderzaki, kokpity, siedzenia)
odpadów niebezpiecznych;
odpadów w opakowaniach cieknących;
zmieszanych odpadów komunalnych;

IV. Postanowienia końcowe:
1. Wszelkich informacji o pracy PSZOK udziela pracownik Punktu na miejscu lub pod
numerem telefonu (85) 731-82-17 , 731-82-33.
2. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest
dostępny na stronie internetowej www.pk.bielsk.pl
3. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania PSZOK można składać w sekretariacie
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski.
4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2016 r.

