REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady
komunalne oraz inne odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do
unieszkodliwiania lub odzysku.
I.

Zasady ogólne:
1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PGK w Sejnach.
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 lub upoważnioną
przez właściciela nieruchomości jednostkę odpady PSZOK przyjmuje
nieodpłatnie, wyjątek stanowią odpady budowlane i rozbiórkowe do 200 kg na
osobę w ciągu roku (powyżej 200 kg na osobę w ciągu roku są płatne).
4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania
regulaminu i poleceń pracownika Przedsiębiorstwa.

II.

Ustalenia szczegółowe:

1. Selektywnie zbierane odpady przyjmowane będą punktach selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych mieszczących się:
a) przy ul. Powstańców Sejneńskich 32 B w Sejnach, czynny w godzinach od 8.00 do
16.00 od poniedziałku do soboty, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
 szkło, w tym bezbarwne oraz szkło kolorowe:
 papier i tektura
 opakowania wielomateriałowe, w tym z tworzyw sztucznych:
 metale
 odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe
ulegające biodegradacji oraz odpady zielone:
 zużyte baterie i akumulatory,
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 odpady budowlane i rozbiórkowe,
 zużyte opony,


przeterminowane leki i chemikalia oraz z odpady niekwalifikujące się do
odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

2. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.
3. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.
4. Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach
producenta. Opakowania powinny posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone.
5. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
 odpady zawierające azbest
 szyby samochodowe
 szkło zbrojone i hartowane

 zmieszane odpady komunalne
 części samochodowe
6. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w
przypadku:
 stwierdzenia przez pracownika PSZOK–u, iż odpady dostarczone nie znajdują
się w wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,
 stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach,
 stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych.
7. Przyjmujący odpady pracownik wystawi dostarczającemu potwierdzenie przyjęcia
odpadów na ustalonym druku oraz potwierdzi odbiór odpadów na przygotowanej
przez dostarczającego, zgodnie z obowiązującym wzorem, karcie przekazania
odpadu.
Telefon kontaktowy - 512 323 405

Ponadto
Na terenie Miasta Sejny utworzone zostały dodatkowe punkty do przyjmowania
selektywnie zbieranych odpadów dla mieszkańców Sejn, w następujących miejscach:



Sklep AGD i RTV – przy ul. Zawadzkiego 12 i ul. Piłsudskiego 32 - zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny,
Sklep AGD RTV – ul.Zawadzkiego 12 i ul.Piłsudskiego 32 – baterie i akumulatory.

