
Załącznik nr 1 do umowy NR P 002/2013  

z dnia 20.06.2013r. 

 

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców  

Gminy Milejewo 

 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych zwanego w dalszej części „Regulaminem PSZOK” zlokalizowanego w Elblągu 

przy ul. Mazurskiej 42. 

2. PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 17:30 oraz w soboty 

w godzinach 06:00 – 13:30. 

3. Osoby przebywające na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. zobowiązane są stosować 

się do poleceń pracowników Zakładu. 

4. Pracownik Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o. o ma prawo odmówić przyjęcia odpadów 

niesegregowanych (zmieszanych) oraz niezgodnych z listą przyjmowanych odpadów lub jeśli 

byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu bądź życiu ludzi. 

5. Do PSZOK-u przyjmowane będą odpady z gospodarstw domowych. W przypadku, gdy 

mieszkaniec dostarczy duże ilości jednego rodzaju odpadów i zaistnieje podejrzenie, 

że pochodzą one z działalności gospodarczej, pracownik ZUO Sp. z o.o. może odmówić 

przyjęcia tych odpadów lub przyjąć je odpłatnie zgodnie z cennikiem. 

6. Dostarczający odpady ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscu i w sposób 

wskazany przez znaki informacyjne oraz przez pracowników ZUO Sp. z o. o.  

7. Dostarczający odpady do PSZOK-u mogą poruszać się tylko po wyznaczonej części terenu ZUO 

Sp. z o. o. zgodnie z oznakowaniem. 

8. Osoby dostarczające odpady są zobowiązane bezwzględnie do przestrzegania poleceń 

i  wskazówek pracowników obsługujących PSZOK. 

9. Osoby dostarczające odpady do PSZOK-u powinny złożyć oświadczenie potwierdzające 

zamieszkanie na terenie Gminy Milejewo (wzór oświadczenia dostępny jest w budynku Wagi) 

lub wylegitymować się kopią deklaracji złożoną w Urzędzie Gminy. 

10. Na terenie PSZOK-u obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, przestrzeganie zasad 

ruchu drogowego oraz zasad BHP i ppoż. 

11. Szczegółowe zasady przyjmowania odpadów do PSZOK-u określa Regulamin świadczenia 

usług przez Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o. o z siedzibą ul. Mazurska 42, 82-300 Elbląg 

(dostępny na stronie: www.zuoelblag.pl) 


