
REGULAMIN 

PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W 

RAJGODZIE 

 

§ 1. Zasady ogólne 

 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych zwanego w dalszej części regulaminu PSZOK, 

zlokalizowanego w Rajgrodzie przy ul. Warszawskiej 2A. 

2. Operatorem PSZOK jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Rajgrodzie zlokalizowany w Rajgrodzie przy ul. Warszawskiej 2A. 

3. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie selektywne zebrane odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości wytworzonych przez mieszkańców miasta i gminy 

Rajgród. 

4. Odpady w PSZOK – u gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu 

przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach – kontenerach, bądź w 

wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia , ludzi i 

środowiska. 

5. Korzystający z PSZOK – u zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania 

regulaminu, zasad BHP i p. poż. (w szczególności nie używania źródeł 

otwartego ognia) oraz poleceń pracownika PSZOk- u. 

6. Na terenie PSZOK – u dzieci mogą przebywać jedynie pod opieką osoby 

pełnoletniej. 

 

§ 2. Zbierane odpady 

 

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są następujące 

frakcje odpadów komunalnych powstających na terenie miasta i gminy Rajgród: 

1. 20 01 01 – papier i tektura, 

2. 20 01 39 – tworzywa sztuczne, 

3. 20 01 40 – metale, 

4. 20 01 02 – szkło, 

5. 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji, 

6. 16 01 03 – zużyte opony, 

7. 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe, 

8. 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06, 

9. 20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 

w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35. 

10. 20 01 31 – leki cytotoksyczne i cytostatyczne, 

11. 20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31, 

12. 20 01 28 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż 

wymienione w 20 01 27, 



13. 20 01 33 – baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te baterie, 

14. 20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33, 

15. 13 02 07 – oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulęgające 

biodegradacji, 

16. 13 02 08 – inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe. 

 

§ 3. Ustalenia szczegółowe 

 

1. W PSZOK – u nie przyjmuje się odpadów zmieszanych, 

2. PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach od 7
00

 do 

15
00

 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

3. Przyjęcia odpadów dokonuje pracownik PSZOK – u na specjalnym do tego 

przygotowanym dokumencie. 

4. Odpady dostarczone do PSZOK – u muszą być posegregowane i nie mogą być 

zanieczyszczone innymi odpadami. 

5. Odpady przy przyjęciu są sprawdzane przez pracownika PSZOK – u, który na 

wniosek dostarczającego wydaje potwierdzenie przyjęcia odpadu. 

6. Pracownik PSZOK - u przyjmuje jedynie odpady od właścicieli nieruchomości 

z terenu miasta i gminy Rajgród po okazaniu dokumentu potwierdzającego 

wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz 

z dokumentem tożsamości. 

7. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK – u zobowiązana jest umieścić je w 

odpowiednich kontenerach/pojemnikach pod nadzorem pracownika. 

8. Odpady płynne lub odpady wymagające opakowania przyjmowane są 

wyłącznie w oryginalnych szczelnych pojemnikach, zawierających informację 

pozwalająca stwierdzić rodzaj odpadu. 

9. Odpady ulegające biodegradacji tj. trawa, liście itp. Przyjmowane są w 

workach foliowych, które później opróżniane są do specjalnego kontenera. 

10. Odpady pozostałe, z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, opon oraz odpadów 

budowlanych, należy dostarczać do PSZOK – u w opakowaniach zbiorczych 

np. workach foliowych. 

11. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może być dostarczony luzem. Sprzęt 

nie może być zdekompletowany. 

12. Odpady wielkogabarytowe (meble, skrzynie itp.) dostarczane do PSZOK – u 

muszą być opróżnione z zawartości i nie mogą zawierać innych odpadów. 

13. Opony dostarczone do PSZOK – u mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, 

wózków, motorowerów, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3,5 tony. 

14. Dostarczane odpady budowlane nie mogą zawierać odpadów niebezpiecznych 

np.: azbestu, papy, smoły, itp.  

 



§ 4. Postanowienia końcowe 

 

1. Pracownik PSZOK – u może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku gdy 

istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi 

powstającymi w gospodarstwie domowym, są źle posegregowane bądź nie 

potrafi zaklasyfikować dostarczonego odpadu do odpadów przyjmowanych w 

PSZOK – u (opisana sytuacja dotyczy odpadów niebezpiecznych nie 

posiadających oryginalnych opakowań, które umożliwiły by identyfikacje 

odpadu). 

2. Wszelkie informacje o pracy PSZOK – u można uzyskać w siedzibie ZGK i M 

w Rajgrodzie zlokalizowanej przy ul. Warszawskiej 2A w Rajgrodzie bądź pod 

nr telefonu nr (86) 272 – 17 – 90 w dni robocze od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 7
00

 do 15
00

. 

 

 


