REGULAMIN
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZY
UL. 42 PUŁKU PIECHOTY 48 W BIAŁYMSTOKU

§ 1. Regulamin określa sposób świadczenia usługi przez Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych przy ul. 42 Pułku Piechoty 48 w Białymstoku, zwany dalej
PSZOK.
§ 2. Prowadzącym PSZOK jest MPO Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. 42 Pułku
Piechoty 48 zgodnie z umową nr BZS-BDL.232.1.2019.TP zawartą w dniu 21.01.2019 r.
pomiędzy PUHP „LECH” Sp. z o.o. a MPO Sp. z o. o.
§ 3. PSZOK jest czynny sześć dni w tygodniu z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy:
- poniedziałek - sobota w godz. 6.00 – 18.00.
§ 4. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów może być czasowo
wstrzymane.
§ 5. Osoby dostarczające odpady komunalne do PSZOK, o których mowa w § 8 niniejszego
regulaminu (wytwórcy odpadów, osoby trzecie) dostarczają selektywnie zebrane odpady
komunalne do PSZOK, rozładunku dostarczanych odpadów dokonuje osoba obsługująca
PSZOK.
§ 6. W PSZOK zbierane są rodzaje odpadów, m.in.:
1) papier,
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4) szkło,
5) opakowania wielomateriałowe,
6) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
7) odpady zielone,

8) gleba, ziemia, w tym kamienie,
9) drewno,
10) przeterminowane leki,
11) chemikalia,
12) oleje i tłuszcze jadalne,
13) zużyte baterie i akumulatory,
14) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
15) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
16) zużyte opony,
17) popiół i żużel z palenisk domowych,
18) styropian opakowaniowy,
19) tekstylia i odzież,
20) strzykawki, igły lub podobne wytworzone podczas iniekcji domowych.
§ 7. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Białystok, selektywnie zebrane
odpady komunalne wytworzone na terenie Miasta Białystok 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 oraz złożeniu oświadczenia, że odpady zostały wytworzone na
terenie Miasta Białystok;
2) od osoby trzeciej - po okazaniu dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz
oświadczenia o miejscu wytworzenia odpadów oraz okazaniu pełnomocnictwa
wytwórcy odpadów komunalnych do ich przekazania do PSZOK Białystok.
§ 9. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady posegregowane, bez zanieczyszczeń,
dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne gromadzenie zgodnie z kategoriami
odpadów wymienionymi w §6, pod skutkiem odmowy przyjęcia.
§ 10. Do PSZOK nie będą przyjmowane:
1) zmieszane odpady komunalne,
2) odpady zawierające azbest,

3) materiały izolacyjne: styropian budowlany, wełna mineralna, papa,
4) odpady budowlane i rozbiórkowe,
5) szyby samochodowe,
6) szkło zbrojone i hartowane, szyby okienne,
7) części samochodowe,
8) odpady niezidentyfikowane (bez etykiet), niewiadomego pochodzenia i składu,
9) odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym
wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania,
10) odpady poprodukcyjne,
11) opony z pojazdów ciężarowych, maszyn rolniczych i budowlanych,
12) odpady od osób fizycznych w rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie z
innego źródła niż gospodarstwo domowe,
13) odpady od przedsiębiorców i instytucji w rodzaju i ilościach wskazujących na
pochodzenie inne niż odpady komunalne.
§ 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, luzem lub w pakietach.
§ 14. Osoby dostarczające odpady komunalne do PSZOK, o których mowa w § 8 niniejszego
regulaminu (wytwórcy odpadów, osoby trzecie), powinny zapoznać się z klauzulą
informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z przekazywaniem
odpadów do PSZOK. Informacja znajduje się w miejscu przyjmowania odpadów oraz na
stronie internetowej www.lech.net.pl, www.odpady.bialystok.pl oraz www.bialystok.pl.
§ 15. Zebrane na terenie PSZOK odpady będą przekazywane do zagospodarowania
podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§ 16. W PSZOK prowadzona jest ewidencja zbieranych i przekazywanych odpadów oraz
miejsca ich wytworzenia.

§ 17. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:
1) przestrzegania zaleceń pracowników PSZOK, w szczególności dotyczących
miejsc gromadzenia odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK,
2) zachowania wymogów bezpieczeństwa, zasad bhp i ppoż., w szczególności
nieużywania źródeł otwartego ognia.
§ 18. Na terenie PSZOK mogą przebywać osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieką osoby
dorosłej.
§ 19. Pracownicy PSZOK nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy prywatne pozostawione
na terenie PSZOK.
§ 20. Regulamin korzystania z PSZOK jest dostępny na stronie internetowej www.lech.net.pl,
www.odpady.bialystok.pl oraz www.bialystok.pl .

