
REGULAMIN PUNKTU  SELEKTYWNEJ  ZBIÓRKI  ODPADÓW  

KOMUNALNYCH W SZYDŁOWIE 

(PSZOK) 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym 

mieszkańcy Szydłowa w ramach opłaty za gospodarowane odpadami komunalnymi, mogą 

zostawić wytwarzane przez siebie odpady komunalne (selektywnie zebrane). 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych przy ul. Kieleckiej 21 w Szydłowie zwanego dalej PSZOK. 

2. Operatorem PSZOK jest Urząd Gminy w Szydłowie z siedzibą  przy ul. Rynek 2 

3. PSZOK  czynny jest w poniedziałki i piątki w godzinach od 9.00 – 15.00 

4. Odpady dostarczone do PSZOK musza być posegregowane. Odpady nie mogą być 

zanieczyszczone innymi odpadami. 

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

z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie gminy Szydłów, dostarczone przez 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych: 

• odpady opakowaniowe z papieru ,metalu, tworzyw sztucznych, szkła i opakowań 

wielomateriałowych. 

•   odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone 

•   zużyty sprzęt elektrycznego i elektronicznego 

•   zużytych baterii i akumulatorów 

•   zużytych opon 

•  opakowań po środkach ochrony roślin 

•   popiołów i żużli 

• odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych (np. termometry     

świetlówki, opakowania po farbach) 

6. Odpady komunalne o których mowa w pkt.5 przyjmowane są do PSZOK bezpłatnie w 

każdej ilości. 

7. Odpady pochodzące z działalności gospodarczej nie będą przyjmowane. 

8. PSZOK nie przyjmie takich odpadów jak; 

• zmieszane odpady komunalne 

•  materiały zawierające azbest 



• odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet) dla których 

nie istnieje możliwość ustalenia składu chemicznego. 

• odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek 

substancji znajdujących się wewnątrz opakowania. 

• wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego     

(np. kwasy ,zasady odczynniki chemiczne itp.) 

9. Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne                 

z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi. 

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

potwierdzającego miejsce zamieszkania oraz dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Szydłów. 

11. Obsługa PSZOK nie zdejmuje odpadów z pojazdu, a jedynie wskazuje miejsce gdzie 

należy złożyć przywiezione odpady, w którym pojemniku czy kontenerze je umieścić. 

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2014 r. 

 

 


