
REGULAMIN 
PUNKTU  SELEKTYWNEGO  ZBIERANIA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH   
 

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne 

oraz inne odpady pochodzące wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych (tj. gospodarstw domowych) z terenu 

Miasta i Gminy Mikołajki, z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku.  

Odpady od przedsiębiorców przyjmuje się za opłatą. 
 

I.   ZASADY OGÓLNE 
1. Przyjęcia odpadów dokonuje tylko upoważniony pracownik PSZOK. 

2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem 

przyjmowanych odpadów i czystości. 

3. Dostarczone przez właścicieli nieruchomości / mieszkańców odpady PSZOK przyjmuje w ramach opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpady przyjmowane będą po okazaniu wniesienia do Urzędu 

Miasta i Gminy opłaty za odbiór odpadów. 

4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika 

punktu. 

5. Do PSZOK można oddać: Odpady zielone, Papier i tekturę, Szkło, Tworzywa sztuczne, Metale, Zużyte 

baterie i akumulatory, Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, Zużyte opony, Przeterminowane leki, 

Odpady niebezpieczne, Odpady wielkogabarytowe, Odpady budowlane i rozbiórkowe. 



II.    USTALENIA SZCZEGÓŁOWE: 
 

1. PSZOK przyjmuje odpady od wtorku do soboty w godzinach od 11.00 do 17.00.  

W dni ustawowo wolne od pracy punkt będzie nieczynny. 

2. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane i nie zmieszane z innymi odpadami. 

3. Odpady niebezpieczne w konsystencji płynnej muszą znajdować się w oryginalnych, szczelnych  

i nieuszkodzonych opakowaniach producenta oraz muszą posiadać informację (etykietę lub opis) 

umożliwiającą identyfikację odpadu. 

4. Do rozładunku odpadów dostarczonych do PSZOK zobowiązany jest właściciel nieruchomości / 

mieszkaniec, a pracownik PSZOK wskazuje pojemnik / kontener lub miejsce, w którym należy umieścić 

dany odpad. Dostarczający odpady ma obowiązek przed dokonaniem rozładunku zgłosić się do pracownika 

PSZOK. 

5. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów jeżeli nie spełniają one wymogów określonych 

w niniejszym regulaminie, są sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłyby zagrażać zdrowiu lub życiu 

ludzi. 

6. Odpadami przyjmowanymi do PSZOK będą: 

 

„PAPIER” - opakowania z papieru i tektury, gazety, katalogi, zeszyty bez zszywek metalowych, książki  

bez twardych okładek, reklamówki papierowe. 

 

„TWORZYWA SZTUCZNE” - odpady z tworzyw sztucznych i metali tj. puste butelki i opakowania 

plastikowe po: napojach, kosmetykach i środkach czystości, plastikowe nakrętki, folie i torebki z tworzyw 

sztucznych, opakowania stalowe i aluminiowe, opakowania typu tetrapak, miski, wanienki, meble ogrodowe, 

duże zabawki, elementy opakowań ze styropianu.  Butelki,  puszki,  kartony  powinny  być zgniecione,   

bez  nakrętek,  bez  zawartości.  

 



„SZKŁO OPAKOWANIOWE”   - butelki szklane, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach. 

 

„SZKŁO INNE” - odpadowe szkło inne niż opakowaniowe (szkło okienne, samochodowe, lustra). 

 

„GRUZ” – posegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę, 

ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty. Odpady nieposegregowane lub niespełniające tej definicji 

zostaną odebrane za dodatkową opłatą. 

 

„ODPADY ZIELONE” - odpady z części roślin pochodzące z ogrodów (liście, trawa, pocięte drobne gałęzie 

drzew i krzewów), części roślin (łodygi, kwiaty). 

 

„OPONY” - zużyte opony z pojazdów osobowych w ilości do 8 sztuk / rok od właściciela nieruchomości  

/ mieszkańca oraz zużyte opony rowerów, wózków itp. 

 

„WIELKOGABARYTY” - odpady wielkogabarytowe, np.: szafa, stół, kanapa, wykładzina, dywan itp. 

 

„ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY” - zużyte urządzenia elektryczne  

i elektroniczne (kompletne), w tym lampy LED i halogenowe. 

 

„ODPADY NIEBEZPIECZNE” – z podziałem na: zużyte baterie i akumulatory, opakowania  

po rozpuszczalnikach, lampy fluorescencyjne, świetlówki i inne odpady zawierające rtęć, opakowania  

po farbach, tuszach, klejach, lepiszczach i żywicach, przeterminowane leki i środki farmakologiczne  

inne niż niebezpieczne. 
 

 



 

 

7. Do PSZOK nie będą przyjmowane: 

  a)     Zmieszane odpady komunalne,  

  b)     Zmieszane odpady budowlane, 

  c)     Odpady budowlane i opakowania zawierające azbest, 

  d)     Części samochodowe (z wyjątkiem szyb, opon), 

  e)     Wymontowane kineskopy z odbiorników telewizyjnych, 

  f)      Nieoznaczone odpady niebezpieczne bez możliwości identyfikacji, 

  g)     Odpady o konsystencji płynnej i sypkiej w opakowaniach nieszczelnych, 

 

 

8.  Zebrane odpady z terenu PSZOK odbierane będą przez podmiot posiadający odpowiednie pozwolenia. 

 

 

III.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Wszelkich informacji o pracy punktu udzielają pracownicy:  

UMiG - pod numerem telefonu: 87 421 90 58. 

ZUK   - pod numerem telefonu: 87 421 60 09. 

2. Regulamin korzystania z PSZOK jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy 

Mikołajki: www.mikolajki.pl. 


