
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany na 

terenie Gminy Zwierzyniec 

 

1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zwierzyńcu zwany dalej 

PSZOK zlokalizowany jest na terenie Gminy Zwierzyniec pod adresem:  

ul. Dębowa 16A, 22-470 Zwierzyniec. 

2. PSZOK jest czynny przez cały rok, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy: 

 

- od wtorku do piątku w godz. 10.00 do 18.00 

- w soboty w godz. 7.00 do 15.00 

 

3. Obowiązuje zakaz przywożenia do PSZOK odpadów powstających w wyniku 

prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Prowadzący działalność 

gospodarczą muszą mieć podpisane indywidualne umowy na odbiór odpadów 

powstających w wyniku prowadzenia działalności. 

4. Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. 

5. Zgodnie z uchwałą nr XX/171/2020 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 29 

października 2020 r. oraz z regulaminem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych,  z PSZOK mogą korzystać wyłącznie mieszkańcy z terenu gminy 

Zwierzyniec, którzy są objęci systemem gospodarki odpadami komunalnymi i wnoszą 

opłatę z tego tytułu na rzecz gminy. 

6. Z nieruchomości zamieszkałych do PSZOK przyjmowane są wskazane poniżej rodzaje 

odpadów komunalnych: 

 - papier i tektura, opakowania kartonowe: 

 - tworzywa sztuczne i butelki PET; 

 - szkło i opakowania ze szkła: 

 - odpady budowlane i rozbiórkowe; 

 - metale, puszki aluminiowe, stalowe; 

 - zużyte baterie i akumulatory; 

 - odpady wielkogabarytowe ( stare meble, dywany, drewno, drzwi); 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (AGD/RTV) pochodzący z gospodarstw 

domowych (np. lodówki, telewizory, komputery, czajniki itp.) 

 - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające freon; 

 - odzież i tekstylia; 

 - szkło okienne; 



- zużyte opony - pochodzące z rowerów, motocykli, samochodów osobowych 

i pojazdów o masie całkowitej do 3,5t 

- odpady niebezpieczne (opakowania po farbach, tusze, kleje, rozpuszczalnik,   

  odczynniki fotograficzne, detergenty); 

 - odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, drobne gałązki); 

- przeterminowane leki; 

- odpady niekwalifikujące się do 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. 

 


