
Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych dla mieszkańców Miasta Garwolina w 2020 roku

§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. Wykonawcą usługi organizacji i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych powstających na terenie miasta Garwolinajest Konsorcjum:

• Jarosław Wyglądała prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej pod nazwą: .Ekolider" Jarosław Wyglądała z siedzibą Lucin 4; 08-400
Garwolin; NIP 826-001-28-95, REGON 710072004 - Lider Konsorcjum;

• PreZero Service Centrum Sp. z 0.0. z siedzibą przy ul. Łąkoszyńskiej 127; 99-300
Kutno, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000117417;
NIP 775-000-05-16, REGON 610281538;

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 w/w 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 należy wysypać z worków lub pojemników do
oznaczonych kontenerów.



4. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne należy przed
rozładunkiem do wskazanego kontenera zważyć na wadze najazdowej w miejscu
funkcjonowania PSZOK-u.

§4

l. W PSZOK przyjmowane będą bezpłatnie od Zamawiającego oraz od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Miasta Garwolina następujące
frakcje odpadów komunalnych zbieranych selektywnie:

a) odpadów niebezpiecznych,
b) przeterminowanych leków i chemikaliów,
c) odpadów niekwalifikujących się od odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł
i strzykawek,

d) zużytych baterii i akumulatorów,
e) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
f) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych: w ilości nie przekraczającej 4 szt.

"dużych" (np. szafa, łóżko), 8 szt. "małych" (np. krzesło, szafka nocna) na nieruchomość
na rok kalendarzowy,

g) zużytych opon w ilości nie przekraczającej 8 szt. na nieruchomość na rok kalendarzowy,
h) tekstyliów i odzieży,
i) bioodpadów stanowiących odpady komunalne,
j) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w ilości nie

przekraczającej 500 kg na nieruchomość na rok kalendarzowy,
k) odpadów ze szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła,
l) odpadów metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali, odpadów tworzyw

sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych tworzyw sztucznych, oraz odpadów
opakowaniowych wielomateriałowych,

m) odpadów z papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów
opakowaniowych z tektury

2. Do PSZOK nie będą przyjmowane:
a) zmieszanych odpadów komunalnych;
b) odpadów budowlanych i rozbiórkowych nie stanowiących odpadów komunalnych;
c) odpadów zawierających azbest;
d) materiałów izolacyjnych: styropian budowlany, wełna mineralna, papa;
e) szyb samochodowych;
f) szkła zbrojonego i hartowanego;
g) części samochodowe;
h) odpadów od osób fizycznych w rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie

z innego źródła niż gospodarstwo domowe;
i) odpadów niezidentyfikowanego, niewiadomego pochodzenia i składu.
Odpady wymienione w pkt. 2 należy przekazać do firmy komunalnej we własnym zakresie.



§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 1,

lub pod numerem telefonu 25 7864223 lub na stronie internetowej www.garwolin.pl

§6 

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

§7 

Regulamin obowiązuje od 15 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.


