
ZASADY FUNKCJONOWANIA  

PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

(PSZOK) 

 

1. PSZOK zlokalizowany jest przy Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych 

w Hryniewiczach. 

2. Prowadzącym PSZOK jest PUHP „LECH" Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku 

przy ul. Kombatantów 4. 

3. PSZOK jest czynny pięć dni w tygodniu z wyjątkiem wtorków, świąt i dni wolnych od pracy: 

1) poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 8.00 - 16.00 

2) sobota w godz. 7.00 - 14.30 

4. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów może być czasowo wstrzymane. 

5. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do PSZOK i rozładowują selektywnie 

zebrane odpady komunalne pod kontrolą pracownika PSZOK, który wskazuje miejsce 

ich zbierania. 

6. W PSZOK zbierane są odpady komunalne tj: 

1) papier i makulatura, w tym odpady opakowaniowe, 

2) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe, 

3) szkło, w tym odpady opakowaniowe, 

4) metale, w tym odpady opakowaniowe, 

5) opakowania wielomateriałowe, 

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji, 

7) przeterminowane leki, 

8) chemikalia, 

9) zużyte baterie i akumulatory, 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

12) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

13) zużyte opony, 

14) odpady zielone, 

15) ubrania i tekstylia. 

7. Selektywnie zebrane odpady komunalne wytworzone na terenie gminy Juchnowiec Kościelny 

i dostarczane do PSZOK, przyjmowane są nieodpłatnie w każdej ilości. 

8. Odpady dostarczone do PSZOK przyjmowane są: 

1) od wytwórcy odpadu komunalnego - po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego 

tożsamość, 

2) od osoby trzeciej - po okazaniu dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz 

oświadczenia wytwórcy odpadu komunalnego o zleceniu osobie trzeciej dostarczenia 

tych odpadów do PSZOK. 

W obu przypadkach należy udokumentować miejsce (adres) wytworzenia odpadów komunalnych. 

9. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady posegregowane, bez zanieczyszczeń, 

dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne gromadzenie zgodnie z kategoriami 

odpadów wymienionymi w pkt 6, ze skutkiem odmowy przyjęcia. 

10. Do PSZOK nie będą przyjmowane: 



a. zmieszane odpady komunalne, 

b. odpady zawierające azbest, 

c. materiały izolacyjne: styropian budowlany, wełna mineralna, papa, 

d. szyby samochodowe, 

e. szkło zbrojone i hartowane, 

f. części samochodowe, 

g. odpady od osób fizycznych w rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie z innego 

źródła niż gospodarstwo domowe, 

h. odpady od przedsiębiorców i instytucji w rodzaju i ilościach wskazujących 

na pochodzenie inne niż odpady komunalne, 

i. odpady niezidentyfikowane, niewiadomego pochodzenia i składu. 

11. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu rodzaju dostarczonych odpadów oraz ich zgodności 

z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów. 

12. Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych pojemnikach, 

zawierających informacje o rodzaju odpadu. 

13. Odpady zielone mogą być dostarczane do PSZOK w workach lub luzem. 

14. Każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK będzie rejestrowane w systemie komputerowym 

pod wskazanym adresem zamieszkania. Na żądanie, przekazującemu odpady, zostanie 

wystawiony dokument zawierający dane przekazującego odpady (imię i nazwisko), adres 

zamieszkania oraz datę przyjęcia, rodzaj i kod odpadu. Dane osobowe będą przechowywane 

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

15. Zebrane odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia 

właściwego organu, wymagane przepisami prawa. 

16. W  PSZOK prowadzony jest rejestr  osób  dostarczających odpady oraz ewidencja zbieranych 

i przekazywanych odpadów. 

17. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do: 

a. przestrzegania zaleceń pracowników PSZOK, w szczególności dotyczących miejsc 

gromadzenia odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK, 

b. zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego 

ognia. 

18. Zasady korzystania z PSZOK są dostępne na stronie internetowej www.juchnowiec.gmina.pl 

w zakładce NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI. 

 

http://www.juchnowiec.gmina.pl/

