Zasady korzystania przez mieszkańców miasta Przasnysz z Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony przez Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. zlokalizowany jest na ul. Leszno 47 w Przasnyszu , czynny w:
środa, czwartek
sobota

9 – 16 w okresie październik - marzec
9 – 17 w okresie kwiecień - wrzesień
9 – 13

2. W PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie (w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi) następujące odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, wytworzone przez
mieszkańców miasta Przasnysz:
1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, mikrofalówki, odkurzacze,
komputery, telefony, telewizory, video, radia, żelazka, wiertarki, wentylatory, urządzenia
klimatyzacyjne, grzejniki elektryczne, telefony komórkowe, lampy fluorescencyjne i inne
podobne sprzęty);
2) żarówki i świetlówki;
3) baterie i akumulatory;
4) odpady wielkogabarytowe, w tym: meble, dywany, wózki dziecięce, materace, zabawki dużych
rozmiarów, rowery, pierzyny itp.;
5) chemikalia (farby, tusze, farby drukarskie, kleje, rozpuszczalniki, lakiery, detergenty itp.);
6) odpady budowlane i rozbiórkowe z wyjątkiem odpadów zawierających azbest (takie jak: gruz
betonowy, gruz ceglany, odpady ceramiczne, tynki, tapety i okleiny, gips, materiały izolacyjne:
styropian, wata szklana i wełna mineralna) do 2 m3 na rok, na jedno gospodarstwo domowe;
7) zużyte opony o średnicy nie przekraczającej 75 cm – do 8 szt. na rok na jedno gospodarstwo
domowe,
8) zebrane selektywnie odpady komunalne: szkło białe i kolorowe, (bez szkła typu duralex, luster
itp.); tworzywa sztuczne (tzw. plastik), w tym typu PET, PP, EPS, butelki po napojach itp.;
metal, w tym puszki; papier i tektura; opakowania wielomateriałowe; drewno;
9) odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone **
10) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w wyniku przyjmowania
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igły i strzykawki.
3. Odpady przed oddaniem do PSZOK-u należy posegregować. Odpady zmieszane lub
nieprawidłowo posegregowane nie będą przyjmowane. Ponadto PSZOK ma prawo odmówić
przyjęcia odpadów jeżeli ich ilość lub rodzaj wskazują na pochodzenie ze źródła innego niż
gospodarstwo domowe, np. działalności gospodarczej.
4. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK,
w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów, sposobu poruszania się po terenie PSZOK
oraz zachowania wymogów bezpieczeństwa.
5. Transport odpadów i ich rozładunek zapewnia dostarczający odpady we własnym zakresie i na
własny koszt.
6. Prowadzący PSZOK dokonuje zważenia ilości przyjętych odpadów oraz odnotowania ich w rejestrze
(ewidencji).

** właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, którzy korzystają ze
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powinni dostarczać do
PSZOK wyłącznie bioodpady, których nie zaleca się poddawać procesowi kompostowania, tj.: grube
gałęzie, gałązki z żywotnika (tui), liście orzecha włoskiego, skórki cytrusów.

