
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 
W BIAŁOBRZEGACH 

 
prowadzi : 
Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach 

 

Lokalizacja:  

ul. Rzemieślnicza 51  
26-800 Białobrzegi  

 

Harmonogram pracy PSZOK: 

PSZOK świadczy usługi pięć dni w tygodniu (poniedziałek – piątek), w tym: 

 we wtorki, środy i czwartki w godz. od 800 do 1500, 

 w poniedziałki i piątki w godz. od 1100 do 1800. 

 

 
 
 

Regulamin 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
w Białobrzegach przy ul. Rzemieślniczej 51 

 
§ 1 

Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego dalej „PSZOK”. 

 
§ 2 

1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) świadczy usługi  
w zakresie zbierania odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców Miasta 
i Gminy Białobrzegi.  

2. Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne wytwarzane na 
terenie nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz na terenie 
nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe. 

3. Mieszkańcy Miasta i Gminy Białobrzegi dostarczają selektywnie zebrane odpady 
komunalne do PSZOK własnym transportem lub na własny koszt. 



4. W PSZOK odbierane są tylko i wyłącznie poniżej wskazane, selektywnie zebrane 
rodzaje odpadów komunalnych:  

 odpady papieru, w tym odpady tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 
opakowaniowe z tektury 

 odpady  z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, 

 odpady opakowań wielomateriałowe, 

 odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 

 odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, 

 odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady i odpady zielone, 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 popiół i żużel z palenisk domowych, 

 zużyte baterie i akumulatory, 

 zużyte świetlówki, 

 przeterminowane leki, 

 chemikalia, 

 odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

 zużyte opony, 

 odpady powstające w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów 
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, 
niekwalifikujące się do odpadów medycznych 

 odpady niebezpieczne. 

 
 

§ 3 

W PSZOK nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:  

 odpady zawierające azbest,  
 zmieszane odpady komunalne,  
 części z demontażu pojazdów samochodowych (w tym szyby samochodowe).  
 opony inne niż pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym tj. z 

samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i 
inwalidzkich, czterokołowców oraz przyczep do tych pojazdów. PSZOK nie przyjmuje opon 
od pojazdów rolniczych i ciężarowych. 

 odpady budowalne i rozbiórkowe zawierające substancje niebezpieczne (np. opakowania 
po farbach, lakierach itp.) 

 
 



 
§ 4 

1. W PSZOK przyjmowane będą tylko odpady od mieszkańców Gminy Białobrzegi po 
okazaniu ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wraz z dokumentem tożsamości.  

2. Dostarczone do PSZOK odpady muszą być posegregowane według rodzajów.  

3. Dostarczone do PSZOK odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi 
odpadami.  

4. Odpady niebezpieczne płynne (farby, lakiery, smary, oleje itp.) powinny znajdować się 
w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach producenta oraz powinny zawierać 
etykiety. 

 
§ 5 

1. Pracownik PSZOK dokonuje przyjęcia dostarczonych odpadów po sprawdzeniu ich 
zawartości, zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do przyjmowania  
w PSZOK, ich czystości i składu.  

2. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest do rozładunku  
i umieszczenia tych odpadów w odpowiednim, oznaczonym pojemniku lub kontenerze 
po uprzednim zważeniu odpadów przez pracownika PSZOK.  

3. Rozładunek i umieszczanie dostarczonych odpadów w pojemnikach i kontenerach 
będzie odbywał się pod nadzorem pracownika PSZOK. 

4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego 
regulaminu i do wykonywania poleceń pracownika PSZOK w zakresie przekazania 
odpadów.  

 
§ 6 

Każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK potwierdzane jest na Wykazie odpadów 
przyjętych. Formularz ten zawiera datę przyjęcia, nazwisko, imię i adres osoby 
dostarczającej odpad, rodzaj odpadu wraz z jego masą i kodem oraz podpis pracownika 
przyjmującego odpad.  

 
§ 7 

Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny  
z Regulaminem.  

 
§ 8 

Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów, wówczas gdy stwierdzi, że mogą pochodzić z 
działalności gospodarczej, rolniczej lub  ich likwidacji np.: 



1. jeżeli ilości dostarczonych jednorazowo odpadów przekraczają możliwości wytworzenia  
przez gospodarstwo domowe,  

2. jeżeli ilości dostarczanych wielokrotnie odpadów przekraczają możliwości wytworzenia 
przez gospodarstwo domowe,  

3. jeżeli odpady wskazują źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe (chemikalia 
nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne).  

 
§ 9 

Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:  

1. przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia 
odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK. 

2. zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego 
ognia. 

3. stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego. 
 

§ 10 

Administratorem danych osobowych osób dostarczających odpady do PSZOK jest Dyrektor 
Zakładu Usług Komunalnych.  

 
§ 11 

Na terenie PSZOK obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów. 
 
 

§ 12 

Niniejszy Regulamin nie dotyczy osób prawnych tj. przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą. 

 
§ 13 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 sierpnia 2020 r. 
 


