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REGULAMIN  
KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH  

W „PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKI ODPADAMI W SUWAŁKACH” SP. Z O.O.  

 

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 PGO w Suwałkach Sp. z oo. 

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. 

4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i 

poleceń pracownika punktu. 

II. Ustalenia szczegółowe: 

1. PSZOK przyjmuje odpady: 

 w dni robocze w godzinach: 9°° - 18°° 

 w soboty w godzinach: 9°° - 14°°  

2. PSZOK przyjmuje odpady bezpłatnie tylko od mieszkańców Miasta Suwałki. 

3. Przyjęcie odpadów od mieszkańców spoza Miasta Suwałki do punktu PSZOK jest możliwe 

po zawarciu umowy z właściwą gminą. 

4. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane. Dostarczone odpady nie mogą 
być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami. 

5. Opakowania po substancjach niebezpiecznych powinny być oryginalnymi opakowaniami 

producenta. Opakowania powinny posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone. 

6. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie następujące odpady:  

a. odpady zielone, 

b. zużyte baterie i akumulatory,  

c. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

d. przeterminowane leki, 

e. chemikalia - opakowania po substancjach niebezpiecznych, 

f. meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

g. zużyte opony, 

h. odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie, 

i. tworzywa sztuczne i metale, 

j. odpady opakowaniowe ze szkła, 

k. papier i tektura. 

7. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów: 

− odpady zawierające azbest, 

− szyby samochodowe i części samochodowe, 

− szkło zbrojone i hartowane, 

− materiały izolacyjne: wełna mineralna, papa, styropian (z wyjątkiem styropianu 

zabezpieczającego wyroby ART.,RTV itp.), 

− zmieszane odpady komunalne, 

− zmieszane odpady budowlane. 

8. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów             w 

przypadku: 

− stwierdzenia przez pracownika PSZOK, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie 

odpadów przyjmowanych do PSZOK, 
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− stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych,  

− niespełnienia przez odpad innych wymogów określonych w Regulaminie. 

III. Postanowienia końcowe: 

1. Wszelkich informacji o pracy PSZOK udziela pracownik Punktu na miejscu lub pod 

numerem telefonu (87) 5665213. 

2. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest 

dostępny na stronie internetowej www.pgo.suwalki.pl. oraz www.odpady.suwalki.eu  

3. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania PSZOK  przyjmuje Prezes Zarządu Spółki            

w każdą środę, w godz. 8
00

-10
00

 w siedzibie Spółki. 

4. Skargi i wnioski mogą być wnoszone również pisemnie, telefonicznie lub elektronicznie na 

adres: PGO w Suwałkach Sp. z o.o., 16-400 Suwałki, Buczka 150A, telefon: 087 566 52 13, 

 e-mail: biuro@pgo.suwalki.pl. 
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