
Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych dla mieszkańców Miasta Garwolina 
 

 
§ 1 

 

1. Regulamin określa zasady przyjmowania przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, zwanego dalej „PSZOK” od mieszkańców Miasta Garwolina oraz 

Zamawiającego selektywnie zebranych odpadów komunalnych; 

2. Operatorem PSZOK-u jest Firma EKOLIDER JAROSŁAW WYGLADAŁA z siedzibą 

Lucin 4, 08-400 Garwolin; 

3. PSZOK zlokalizowany jest na terenie firmy Ekolider Jarosław Wyglądała adres: Lucin 4, 

08-400 Garwolin; 

4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, 

zasad BHP i ppoż. oraz poleceń pracownika obsługi PSZOK; 

5. Na terenie PSZOK dzieci mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.  

 
§ 2 

1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny będzie: 

 w każdy czwartek miesiąca w godzinach 10:00 -  17:00 

 w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach 8:00 - 14:00  

z wyłączeniem świąt przypadających w ww. dniach.  

2. Osoba dostarczająca odpady komunalne do PSZOK-u zobowiązana jest dokonać wpisu  

do Rejestru dostarczanych odpadów komunalnych do PSZOK-u. Rejestr zawiera 

informacje o rodzaju, masie lub ilości dostarczonych odpadów, dacie ich dostarczenia, 

imię, nazwisko oraz adres osoby dostarczającej odpad. Wzór Oświadczenia stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Pracownik obsługujący PSZOK wskazuje miejsce rozładunku przywiezionych przez 

mieszkańców odpadów komunalnych do oznaczonych kontenerów i pojemników. 
 

§ 3 

1. Odpady komunalne należy dostarczyć do PSZOK posegregowane i niezanieczyszczone 

innymi odpadami. 

2. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących    

i nieuszkodzonych) opakowaniach, oraz posiadać informację (etykietę) umożliwiającą 

identyfikację odpadu w chwili przekazania.  

3. Odpady ulegające biodegradacji oraz popiół  należy wysypać z worków lub pojemników 

do oznaczonych kontenerów.  
 

§ 4 
 

1. W PSZOK przyjmowane będą bezpłatnie od Zamawiającego oraz od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Miasta Garwolina następujące 

frakcje odpadów komunalnych zbieranych selektywnie:  

1) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne: umywalka, WC 

kompakt, kran, itp. 



2) odpady wielkogabarytowe: meble, wyposażenie wnętrz, itp.; 

3) zużyty kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny: pralki, lodówki, telewizory, 

radioodbiorniki, komputery, kalkulatory, zużyte baterie, akumulatory, żarówki, 

itp.; 

4) odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych: pozostałości farb, lakierów, 

rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp.; 

5) odpady zielone: trawa, liście itp.; 

6) przeterminowane leki i chemikalia; 

7) popiół; 

8) opony. 

 

2. Do PSZOK nie będą przyjmowane: 

1) zmieszane odpady komunalne; 

2) odpady budowlane i rozbiórkowe nie stanowiące odpadów komunalnych; 

3) odpady zawierające azbest; 

4) materiały izolacyjne: styropian budowlany, wełna mineralna, papa; 

5) szyby samochodowe; 

6) szkło zbrojone i hartowane; 

7) części samochodowe; 

8) odpady od osób fizycznych w rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie z 

innego źródła niż gospodarstwo domowe; 

9) odpady niezidentyfikowane, niewiadomego pochodzenia i składu. 
 

§ 5 
 

Wszelkich informacji dotyczących  PSZOK można uzyskać: 

1. w siedzibie firmy Ekolider Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Garwolin,  

lub pod numerem telefonu 25 683 09 53; 

2. w siedzibie Urzędu Miasta Garwolina, ul. Staszica 15 w Garwolinie, pokój nr 35, 

lub pod numerem telefonu 25 786 42 23 lub na stronie internetowej www.garwolin.pl 

 
§ 6 

 

 Każda zmiana Regulaminu będzie publikowana na 7 dni przed wejściem w życie. 

 
§ 7 

 

Regulamin obowiązuje od 3 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garwolin.pl/

