
ZUOK RUDNO Sp. z o.o. informuje, że od poniedziałku 8 czerwca 2020 r. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK-i) będą przyjmowały również odpady o kodzie ex20 01 99 ( ZUŻYTE IGŁY, STRZYKAWKI 

WYTWORZONE PODCZAS INIEKCJI DOMOWYCH, WORKI PO DIALIZACH, ZUŻYTE PASKI Z GLUKOMETRU oraz  

inne podobne). 

ZASADY PRZYJMOWANIA W PUNKTACH SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) ODPADÓW O 

KODZIE ex 20 01 99 ( ZUŻYTE IGŁY, STRZYKAWKI WYTWORZONE PODCZAS INIEKCJI DOMOWYCH, WORKI PO 

DIALIZACH, ZUŻYTE PASKI Z GLUKOMETRU oraz inne podobne): 

- odpady przyjmowane będą wyłącznie w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzonych przez 

ZUOK RUDNO Sp. z o.o. w następujących lokalizacjach: 

o PSZOK w Zakładzie w Rudnie, Rudno 17, gmina Ostróda  

o PSZOK w Iławie, ul. Komunalna 1, miasto Iława  

PSZOK w Lipowcu, Lipowiec 53 D, gmina Kurzętnik 

o PSZOK w Półwsi, Pólwieś 26 A, gmina Zalewo 

- odpady będą przyjmowane wyłącznie od mieszkańców zamieszkujących nieruchomości położone na terenie 

ZWIĄZKU GMIN „CZYSTE ŚRODOWISKO";  

- odpady będą przyjmowane wyłącznie w godzinach otwarcia PSZOK-ów (aktualnie do końca czerwca 2020 r. w 

każdy poniedziałek, środę, piątek w godzinach 12-16);  

- osoba przywożąca odpady podaje Obsłudze PSZOK następujące informacje: 

rodzaj przywiezionego odpadu ( np. zużyte igły, strzykawki, worki po dializach itp.); 

adres nieruchomości, z której pochodzi odpad; 

imię i nazwisko właściciela nieruchomości; 

Warunkiem przyjęcia odpadów jest potwierdzenie  wyżej wymienionych danych własnoręcznym podpisem 

przywożącego odpad; 

- zużyte igły muszą być zabezpieczone przed możliwością ukłucia (bezwzględnie przyjmowane będą tylko igły w 

osłonach);  

- zużyte worki po dializach, paski z glukometrów oraz inne tego typu odpady muszą być zapakowane w przezroczyste,  

szczelne worki z tworzywa sztucznego (tak, aby była możliwość identyfikacji odpadu); 

- zużyte strzykawki, igły, worki po dializach, paski z glukometrów oraz inne tego typu odpady mieszkaniec wrzuca sam  

do wskazanych przez Obsługę PSZOK specjalnych pojemników na tego typu odpady;  
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