
REGULAMIN  

PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W SIEDLCACH 

 

1. Regulamin określa zasady i sposób świadczenia usługi przez Punkt Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych w Siedlcach (PSZOK).  

2. Prowadzącym PSZOK jest PUK SERWIS Spółka z o.o. w Siedlcach ul. Brzeska 110.  

3. PSZOK w Siedlcach czynny jest w poniedziałki i środy w godzinach od 10:00 do 18:00, 

we wtorki, w godzinach od 13:00 do 16:00, w czwartki i piątki w godzinach od 8:00 do 

16:00 oraz w sobotę w godzinach od 9:00 do 14:00 (poza dniami ustawowo wolnymi od 

pracy). 

4. Do PSZOK przyjmowane są bezpłatnie odpady komunalne, dostarczane przez 

właścicieli nieruchomości położonych w granicach miasta Siedlce.  

5. Do PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów komunalnych:  

 tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali 

oraz opakowania wielomateriałowe,  

 papier i tektura, opakowania z papieru i tektury;  

 szkło oraz opakowania ze szkła;  

 odpady zielone;  

 popiół z palenisk domowych;  

 odzież i tekstylia;  

 meble i inne odpady wielkogabarytowe;  

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;  

 przeterminowane leki;  

 zużyte baterie i akumulatory;  

 chemikalia;  

 zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t;  

 odpady budowlane i rozbiórkowe.  

6. Odpady komunalne dostarczone do PSZOK powinny być posegregowane na rodzaje 

odpadów, wymienione w punkcie 5, oraz właściwie zabezpieczone - umieszczone  

w workach lub pojemnikach.  

7. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady komunalne, dostarczone w sposób 

umożliwiający ich selektywne odebranie.  

8. Poszczególne rodzaje odpadów komunalnych, wymienione w punkcie 5, dostarczone do 

PSZOK, nie mogą być zmieszane ze sobą i zanieczyszczone innymi odpadami.  

9. Odpady komunalne wymagające opakowania, z uwagi na możliwość wycieku płynów, 

wydostania się substancji niebezpiecznych, przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i 

nie cieknących pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu.  

10. Komunalne odpady budowlane i rozbiórkowe muszą być podzielone na:  

 odpady betonu, gruz betonowy z rozbiórek i remontów,  

 gruz ceglany, 



 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia nie zawierające substancji 

niebezpiecznych.  

11. Przyjęcie odpadów komunalnych do PSZOK odbywa się po sprawdzeniu zgodności  

z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK, ich czystości, składu  

i zabezpieczenia.  

12. Odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach miasta 

Siedlce, przyjmowane są po okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce 

zamieszkania na terenie miasta Siedlce lub dokumentu, z którego wynika, że 

nieruchomość, na której zostały wytworzone, leży w granicach miasta Siedlce.  

13. Rozładunek odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK odbywa się przez osoby 

dostarczające odpady.  

14. Odpady komunalne przyjmowane do PSZOK są każdorazowo ważone według 

poszczególnych rodzajów odpadów i odnotowywane w ewidencji wraz ze wskazaniem 

adresu nieruchomości, z której odpady pochodzą;  

15. Na żądanie osoby dostarczającej odpady komunalne do PSZOK zostanie wydane 

potwierdzenie ich przyjęcia.  

16. Pracownik PSZOK obsługujący ma prawo odmówić przyjęcia odpadów komunalnych  

w przypadku nie podania przez dostarczającego odpady adresu nieruchomości, z której 

pochodzą, lub, jeżeli stwierdzi, że odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej 

lub z jej likwidacji.  

17. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych odpadów komunalnych do PSZOK 

pracownik 

sporządza notatkę wraz z uzasadnieniem i dokumentacją fotograficzną.  

18. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do :  

 przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca 

umieszczenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK;  

 zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł 

otwartego ognia, nie palenia papierosów;  

 zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń;  

 stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.  

19. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego 

regulaminu i do wykonywania poleceń pracownika PSZOK w zakresie przekazania 

odpadów komunalnych.  

20. Regulamin jest dostępny na terenie PSZOK w Siedlcach, na stronie internetowej PUK 

Serwis Spółka z o.o. (www.pukserwis.siedlce.pl) oraz Miasta Siedlce (www.siedlce.pl 

baner: Odpady komunalne).  

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2018 r. 

 


