
Załącznik  

 

 

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  

(PSZOK) w Żyrardowie 
 

 

1. Regulamin określa sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w Żyrardowie przy ul. Czystej 5. 

2. PSZOK jest czynny od wtorku do soboty w następujących godzinach: 

 

Poniedziałek 

Wtorek 

Środa   

Czwartek  

Piątek 

Sobota 

-  nieczynne 

-  godz.   800 – 1600 

-  godz.  1000 – 1800 

-  godz.   800 – 1600 

-  godz.   1000 – 1800 

-  godz.   800 – 1600 

 

3. Do PSZOK przyjmowane są niżej wymienione odpady komunalne, pochodzące 

z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie miasta Żyrardowa: 

a)  Papier/ Makulatura - gazety, katalogi, ulotki reklamowe, książki, pudełka; 

b)  Metale/ Złom metalowy - puszki, kapsle, drobny złom metalowy; 

c) Tworzywa sztuczne - plastikowe butelki po napojach bez zawartości, torebki 

foliowe, plastikowe doniczki, wiadra, styropian;  

d) Szkło: opakowaniowe (butelki szklane, słoiki szklane, opakowania szklane- 

bez zawartości) oraz budowlane (szyby okienne bez ram); 

e) Opakowania wielomateriałowe - kartony po napojach;  

f) Odpady ulegające biodegradacji (drewno, odzież, tekstylia, oleje jadalne  

i tłuszcze); 

g) Przeterminowane leki; 

h) Chemikalia - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje niebezpieczne i inne, rozpuszczalniki, aerozole, 

detergenty przyjmowane w oryginalnych opakowaniach z dokładnym opisem 

co znajduje się w środku; 

i) Zużyte baterie i akumulatory; 

j) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz lampy fluorescencyjne 

(rtęciówki, świetlówki itp.);  

k) Opakowania po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach; 

l) Meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. wózki dziecięce, rowery); 

m) Odpady zielone- trawa, liście, pocięte gałęzie; 

n) Zużyte opony z samochodów osobowych oraz pojazdów jednośladowych;  

o) Gruz ceglany i betonowy  (tynk, posadzka, skuty cement- odpady pochodzące z 

samodzielnego prowadzenia drobnych prac remontowo budowlanych) 

p) Odpady budowlane i rozbiórkowe (styropian z cementem i klejem (brudny), 

resztki pianki montażowej, tapeta, płyta karton gips, umywalki, sedesy, wanny i 

inne odpady budowlane zmieszane.) 

4. Odpady o których mowa w pkt 3 a) - m) przyjmowane są do PSZOK bezpłatnie 

w każdej ilości w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

5. Odpady komunalne o których mowa w pkt 3 n) przyjmowane są do PSZOK bezpłatnie 

w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ilości do 5 szt. na 



gospodarstwo domowe rocznie. Za ilości powyżej 5 szt. opon pobierana jest opłata 

zgodnie z obowiązującym cennikiem przyjęcia odpadów do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych ustalonym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. 

6. Odpady komunalne, o których mowa w pkt 3 o) i p) przyjmowane są do PSZOK 

bezpłatnie w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ilości do 

400 kg na gospodarstwo domowe rocznie. Za odpady budowlane w ilości powyżej 400 

kg pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem przyjęcia odpadów do 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ustalonym przez 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. 

7. Limit o którym mowa w pkt 5 dotyczy łącznej ilości odpadów budowalnych 

zmieszanych i czystego gruzu dostarczonych do PSZOK. 

8. PSZOK nie przyjmuje następujących rodzajów odpadów: 

a) materiały zawierające azbest; 

b) części samochodowe np. reflektory, elementy karoserii itp.; 

c) odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), 

dla których nie istnieje możliwość ustalenia składu chemicznego; 

d) odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym 

wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania; 

e) odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności 

gospodarczej; 

f) wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa 

domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole, 

chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy 

fotograficznych); 

g) zmieszane odpady komunalne; 

h) wełna mineralna; 

i) opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych. 

9. Jednorazowo do PSZOK można dostarczyć 2 m3 odpadu danej frakcji. Istnieje 

możliwość dostarczenia większej ilości odpadów danej frakcji po wcześniejszym 

umówieniu telefonicznym. 

10. Osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest zgłosić się do obsługi PSZOK celem 

weryfikacji dostarczonych odpadów. 

11. Przyjęcie odpadów następuje po sprawdzeniu ich zgodności z wykazem odpadów 

dopuszczonych do zbierania w Punkcie, ich czystości, składu oraz zabezpieczenia. 

12. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady zebrane selektywnie oraz dostarczone w sposób 

umożliwiający ich selektywne odebranie, zważenie i samodzielne rozładowanie 

w miejscu wskazanym przez obsługę. 

13. Odpady przyjęte do PSZOK zostają zważone przez obsługę na wadze znajdującej się 

na wyposażeniu PSZOK. 

14. Obsługa PSZOK ma prawo zażądać od osoby dostarczającej odpady dokumentu 

potwierdzającego miejsce zamieszkania (dowód osobisty, umowa najmu lokalu 

mieszkalnego, dokument potwierdzający wnoszenie opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Żyrardowa). 

15. W przypadku dostarczania odpadów przez przedsiębiorcę lub inną osobę dostarczającą 

odpady w imieniu właściciela nieruchomości, zobowiązany jest on do napisania 

upoważnienia dla transportującego, a osoba transportująca odpady również 

zobowiązana jest do podpisania tego upoważnienia. Upoważnienie takie dostępne jest 

do pobrania na stronie www.pgk.zyrardow.pl; w Punkcie Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych przy ul. Czystej 5 lub w Biurze Obsługi Klienta PGK 

http://www.pgk.zyrardow.pl/


„Żyrardów” Sp. z o.o. Upoważnienie przedstawia się pracownikowi PSZOK podczas 

dostarczania odpadów. 

16. Do PSZOK odpady mogą być dostarczane wyłącznie samochodami osobowymi, 

samochodami osobowymi z przyczepką lub samochodami dostawczymi 

o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. 

17. Poruszając się po terenie PSZOK należy zachować kierunek przemieszczania się 

wynikający z oznaczeń oraz stosować się do ogólnych zasad ruchu drogowego.  

18. Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów jeżeli nie spełniają one 

wymogów określonych w regulaminie, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa 

oraz mogłoby zagrażać życiu i zdrowiu ludzi. 

19. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest 

zobowiązana do ich natychmiastowego zabrania i zagospodarowania w sposób zgodny 

z wymogami przepisów ochrony środowiska. 

20. Prowadzący PSZOK przyjmując odpady sporządza, w dwóch egzemplarzach, 

dokument potwierdzający dostarczenie odpadów, zawierający w szczególności: 

a) imię i nazwisko dostarczającego odpady, 

b) adres nieruchomości, z której pochodzą odpady, 

c) rodzaj i ilość dostarczonych odpadów, 

d) datę dostarczenia odpadów. 

21. Z  PSZOK osoby fizyczne mogą przyjąć bezpłatnie następujące rodzaje odpadów: 

a) 17 02 01 Drewno - do wykorzystania jako paliwo, o ile nie jest zanieczyszczone 

impregnatami i powłokami ochronnymi, lub do wykonywania drobnych napraw 

i konserwacji lub do wykorzystania jako materiał budowlany. Dopuszczalna 

ilość odpadów do przyjęcia zgodna z możliwościami ich zagospodarowania; 

b) 17 03 80 Odpadowa papa - Do wykonywania drobnych napraw i konserwacji. 

Dopuszczalna ilość odpadów do przyjęcia zgodna z możliwościami ich 

zagospodarowania; 

c) 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury - do wykorzystania do przeprowadzek 

oraz jako paliwo (dopuszcza się możliwość wykorzystania jako paliwo 

wyłącznie własnych odpadów- wytworzonych przez osobę fizyczną lub 

jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą lub odpadów 

wykorzystanych wcześniej przez tę osobę lub jednostkę do przeprowadzek). 

Dopuszczalna ilość odpadów do przyjęcia zgodna z możliwościami ich 

zagospodarowania; 

d) 20 01 11 Tekstylia - do wykorzystania w gospodarstwie domowym. 

Dopuszczalna ilość odpadów do przyjęcia zgodna z możliwościami ich 

zagospodarowania; 

e) 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - do 

utwardzania powierzchni, budowy fundamentów, wykorzystania jako podsypki 

pod posadzki na gruncie po rozkruszeniu odpadów, jeśli jest to konieczne do 

ich wykorzystania oraz z zachowaniem przepisów odrębnych, w szczególności 

przepisów Prawa wodnego i Prawa budowlanego. W przypadku utwardzania 

powierzchni dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia: 

0,2Mg/m2(rocznie) utwardzanej powierzchni. W przypadku budowy 

fundamentów dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia: 0,2 

Mg/m3(rocznie) fundamentu lub podsypki pod posadzki na gruncie. 

22. Odpady o których mowa w pkt 21 przekazywane są zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, 

które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą 

poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. 



U. 2016 Poz. 93) po wcześniejszym uzgodnieniu ilości oraz sposobu przekazania z 

pracownikiem PSZOK; 

23. Przyjmujący odpady o których mowa w pkt 21 zobowiązany jest do wypełnienia 

odpowiedniego wniosku dostępnego na stronie www.pgk.zyrardow.pl; w Punkcie 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Czystej 5 lub w Biurze 

Obsługi Klienta PGK „Żyrardów” Sp. z o.o 

24. Na terenie PSZOK obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz używania źródeł 

otwartego ognia. 

25. Nadzór nad PSZOK prowadzi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” 

Sp. z o.o., ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów.  

http://www.pgk.zyrardow.pl/

