Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
BIS (PSZOK BIS) w Żyrardowie
1. Regulamin określa sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych BIS (PSZOK BIS) zlokalizowany w Żyrardowie przy
ul. Czystej 5.
2. PSZOK BIS jest czynny od wtorku do soboty w następujących godzinach:
Poniedziałek

nieczynne

Wtorek

godz.

Środa

godz.

Czwartek

godz.

800 – 1600

Piątek

godz.

1000 – 1800

Sobota

godz.

800 – 1600

800 – 1600
1000 – 1800

3. Cennik dla przedsiębiorców i osób fizycznych (nieobjętych
opłatą za gospodarowanie odpadami)
Rodzaj odpadu

Cena netto

Odpady budowlane i rozbiórkowe (resztki pianki montażowej,
tapeta, płyta karton gips, umywalki, sedesy, wanny i inne odpady
budowlane zmieszane)

2,50 zł/kg

Gruz ceglany i betonowy (tynk, posadzka, skuty cement- odpady
pochodzące z samodzielnego prowadzenia drobnych prac
remontowo budowlanych)

1,00 zł/kg

Papa odpadowa

3,50 zł/kg

Szkło budowlane (szyby okienne bez ram)

1,50 zł/kg

Styropian czysty

2,00 zł/kg

Styropian zanieczyszczony (gips, pianka, klej, tapeta)

3,00 zł/kg

Wełna mineralna

4,00 zł/kg

Odpady zielone (trawa, liście, pocięte gałęzie)

5 zł/kg lub
30,00 zł/
worek 120l

Chemikalia (oleje silnikowe, farby, tusze, kleje, lepiszcze,
rozpuszczalniki itp.)

3,50 zł/kg

Chemikalia (opakowania po chemikaliach)

4,00 zł/kg

Chemikalia (pozostałe np.: aerozole)

4,50 zł/kg

Papier i karton

1,50zł/kg

Tekstylia

2,00 zł/kg

Tworzywa sztuczne (plastikowe butelki po napojach bez
zawartości, torebki foliowe, plastikowe doniczki, wiadra)

2,50 zł/kg

Szkło opakowaniowe (butelki szklane, słoiki szklane,
opakowania szklane- bez zawartości)

1,00 zł/kg

Opakowania wielomateriałowe (kartony po napojach)

2,10 zł/kg

Przeterminowane leki

18 zł/kg

Świetlówki

4 zł/szt.

Zużyte opony z samochodów osobowych

10 zł/szt.

Odpady wielkogabarytowe do wymiaru 50 * 50 * 50 cm oraz
krzesła, fotele, małe szafki (max 30kg)

55 zł/szt.

Odpady wielkogabarytowe powyżej 50 * 50 * 50 cm lecz nie
większe niż 100* 100* 100* (biurka, stoły) max 50kg

80 zł/szt.

Odpady wielkogabarytowe powyżej wymiaru 100* 100* 100

100 zł/szt.

Lodówki amoniakalne

60 zł/szt.

Telewizory kineskopowe

50 zł/szt.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny niekompletny

30 zł /szt.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny kompletny

15 zł/szt.

Zużyte baterie i akumulatory

30 zł/szt.

Metale/ złom metalowy (puszki, kapsle, konstrukcje)

bezpłatnie

Do powyższych cen należy doliczyć należny podatek VAT w wysokości 8%.
PGK ,,Żyrardów” Sp. z o. o. informuje, że z uwagi na różnorodność oraz specyfikę odpadów
dostarczanych do PSZOK dopuszcza się możliwość indywidualnej wyceny wybranej frakcji.
W tym celu należy zwrócić się do pracownika PSZOK o dokonanie weryfikacji rodzaju
odpadu i ustalenie kosztów przyjęcia.

4. W przypadku dostarczenia większych ilości odpadów (powyżej 1m3), dostarczający
powinien zgłosić taką możliwość telefonicznie w celu ustalenia sposobu dostarczenia.
5. PSZOK nie przyjmuje następujących rodzajów odpadów:
a) materiałów zawierających azbest;
b) części samochodowych np. reflektory, elementy karoserii itp.;

c) odpadów nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak
etykiet), dla których nie istnieje możliwość ustalenia składu chemicznego;
d) odpadów w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym
wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania;
e) zmieszanych odpadów komunalnych;
6. Osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest zgłosić się do obsługi PSZOK celem
weryfikacji dostarczonych odpadów.
7. Przyjęcie odpadów następuje po sprawdzeniu ich zgodności z wykazem odpadów
dopuszczonych do zbierania w Punkcie PSZOK, ich czystości, składu oraz
zabezpieczenia.
8. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady zebrane selektywnie oraz dostarczone w sposób
umożliwiający ich selektywne odebranie, zważenie i samodzielne rozładowanie w
miejscu wskazanym przez obsługę.
9. Odpady przyjęte do PSZOK zostają zważone przez obsługę na wadze znajdującej się
na wyposażeniu PSZOK.
10. Do PSZOK odpady mogą być dostarczane wyłącznie samochodami osobowymi,
samochodami osobowymi z przyczepką lub samochodami dostawczymi o
dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.
11. Poruszając się po terenie PSZOK należy zachować kierunek przemieszczania się
wynikający z oznaczeń oraz stosować się do ogólnych zasad ruchu drogowego.
12. Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów jeżeli nie spełniają one
wymogów określonych w Regulaminie, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa
oraz mogłoby zagrażać życiu i zdrowiu ludzi.
13. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest
zobowiązana do ich natychmiastowego zabrania i zagospodarowania w sposób zgodny
z wymogami przepisów ochrony środowiska.
14. Prowadzący PSZOK przyjmując odpady sporządza, w dwóch egzemplarzach,
dokument potwierdzający dostarczenie odpadów, zawierający w szczególności:
a) imię i nazwisko dostarczającego odpady/ nazwa przedsiębiorstwa,
b) adres nieruchomości, z której pochodzą odpady,
c) rodzaj i ilość dostarczonych odpadów,
d) datę dostarczenia odpadów.
15. Za dostarczone odpady wystawiana będzie faktura VAT, którą należy opłacić
przelewem lub gotówką w kasie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
„Żyrardów” Sp. z o.o. przy ul. Czystej 5 w Żyrardowie.
16. Na terenie PSZOK obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz używania źródeł
otwartego ognia.
17. Nadzór nad PSZOK prowadzi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów”
Sp. z o.o., ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów.

