
Informacja  dla mieszkańców Gminy Sabnie na temat Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit d) Wójt Gminy Sabnie informuje że, stacjonarny Punkt 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Sabnie znajduje się w 

miejscowości Wiechetki Małe 39 w gminie Bielany. 

W PSZOK-u, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami, przyjmowane są selektywnie zebrane 

odpady komunalne, dostarczone na własny koszt przez właścicieli nieruchomości ujętych w ewidencji 

przekazanej przez Urząd Gminy Sabnie 

PSZOK prowadzi Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bielany Sp. z o.o., Wiechetki Małe 39,       

08-311 Bielany 

PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. 

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych od właścicieli nieruchomości  odbierane 

będą  następujące frakcje odpadów komunalnych zebrane selektywnie: 

1) papier i tektura, 

2) tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, 

3) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, 

4) metal, 

5) opakowania wielomateriałowe, 

6) odpady zielone,  

7) przeterminowane leki, 

8) zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe, 

9) odzież i tekstylia, 

10)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

11)  meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

12)  zużyte opony,  

13) chemikalia, 

14)  żużle i popioły z palenisk domowych, 

15)  odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku samodzielnego prowadzenia 

drobnych robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia 

zamiaru prowadzenia robót budowlanych do odpowiedniego organu. 

  

W PSZOK-u nie będą przyjmowane następujące odpady: 

1) odpady zmieszane 



2) odpady zawierające azbest, 

3) materiały izolacyjne, takie jak: wełna mineralna, papa budowlana, styropian budowlany,  

4) części samochodowe i szyby samochodowe, 

5) odpady medyczne, 

6) odpady nieoznaczone, bez możliwości identyfikacji, dla których nie istnieje możliwość 

ustalenia składu chemicznego, 

7) szkło zbrojone i hartowane. 

 

Transport odpadów do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów właściciele 

nieruchomości zapewniają i finansują we własnym zakresie. 

Warunkiem przyjęcia odpadów jest okazanie się przez osobę dostarczającą odpady komunalne 

dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz dowodem uiszczenia opłaty za gospodarowania 

odpadami komunalnymi. 

Uwaga! Jeżeli obsługa PSZOK nie będzie mogła na podstawie powyższych dokumentów dokonać 

weryfikacji osoby oraz jej miejsca zamieszkania odmówi przyjęcia odpadów! 

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane odpady, jeżeli ich 

rodzaj oraz ilość wskazywałyby, że są one pochodzenia innego niż gospodarstwo domowe. 

Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK-u określa Regulamin Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych.- link 

 

 


