
REGULAMIN 
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

NA TERENIE MIASTA SK�PE 

1. Regulamin okre�la szczegó!owe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki    

Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Sk�pe, ul. Sportowa 27, zwanym dalej PSZOK. 

2. PSZOK prowadzony jest przez Przedsi�biorstwo Us!ug Komunalnych w Lipnie, Sp. z o.o. 

3. Odpady w PSZOK gromadzone s� selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, 

oznakowanych koszach, pojemnikach i kontenerach, b�d� w wyznaczonych  miejscach   

w sposób bezpieczny dla zdrowia  i  �rodowiska. 

4. Przyj�cia odpadów dokonuje uprawniony pracownik PSZOK. 

5. PSZOK nie przyjmuje odpadów powstaj�cych w wyniku prowadzenia dzia!alno�ci 

gospodarczej. 

6.  PSZOK przyjmuje nieodp!atnie odpady komunalne wytworzone przez mieszka�ców Miasta  

 i Gminy Sk�pe z nieruchomo�ci zamieszka!ych. 

7. Mieszkaniec przekazuj�cy odpady do PSZOK  zobowi�zany jest do przedstawienia 

pracownikowi dokumentu potwierdzaj�cego zamieszkanie na terenie Miasta b�d� Gminy Sk�pe. 

8. Do PSZOK przyjmowane s� nast�puj�ce wyselekcjonowane frakcje odpadów powstaj�cych na 

terenie Miasta i Gminy Sk�pe:  

- odpady wielkogabarytowe, zu�yty sprz�t elektryczny i elektroniczny, zu�yte baterie  
i akumulatory, zu�yte opony samochodowe, odpady selektywnie zebrane (papier, szk!o, 
tworzywa sztuczne, opakowania wielomateria!owe, metal), odpady komunalne ul�gaj�ce 
biodegradacji, przeterminowane leki i opakowania po nich, odpady budowlane  
i rozbiórkowe, pochodz�ce z prowadzenia drobnych prac, nie wymagaj�cych pozwolenia 
na budow�, chemikalia, odzie� i tekstylia, 

9. PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak: 

           - materia!y zawieraj�ce azbest, papy, szyb samochodowych, szk!a zbrojonego,    
             hartowanego i wielowarstwowego, styropianu budowlanego, odpady w opakowaniach 
            ciekn�cych. 

10. Do PSZOK nie przyjmuje sie odpadów zmieszanych. 

11. Pracownik PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazuje miejsce gdzie 

nale�y je donie�� i w którym pojemniku  umie�ci�. 

12. W przypadku dostarczenia odpadów niezgodnych z regulaminem,  niew!a�ciwie 

posegregowanych  lub zanieczyszczonych, pracownik PSZOK  ma prawo odmówi� przyj�cia 

odpadów. 

13. Osoby przebywaj�ce na terenie PSZOK  zobowi�zane s� do: 

- przestrzegania zalece� obs!ugi PSZOK, w szczególno�ci w zakresie miejsca z!o�enia 

odpadów, 

- zachowania wymogów bezpiecze�stwa, w szczególno�ci nieu�ywania �róde! otwartego 

ognia, 

- stosowania si� do ogólnie przyj�tych zasad  ruchu drogowego, 

- na terenie PSZOK dzieci poni�ej 12 roku �ycia mog� przebywa� jedynie pod opiek�

osoby pe!noletniej. 

14. Wszelkie informacje o pracy PSZOK  mo�na uzyska� pod numerem telefonu: 608-028-310
lub na  stronie internetowej www.puklipno.pl

15. Regulamin korzystania z PSZOK jest dost�pny na stronie internetowej www.puklipno.pl



Mapka dojazdu do PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Sk�pem,  
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