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REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH 

 

Załącznik nr 1 do aneksu nr 11/2022 do 
umowy wykonawczej nr NK 488.2013 
z dnia 31 grudnia 2013 r. 

 
REGULAMIN 

 
KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ZLOKALIZOWANEGO W PUŁAWACH PRZY UL. DĘBLIŃSKIEJ 2 
 

§ 1. 
Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 

w skrócie PSZOK. PSZOK prowadzony jest przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach.  

§ 2. 
PSZOK czynny jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku od godz. 09:00 do 17:00 oraz w soboty 
od godz. 08:00 do 14:00.  

§ 3. 
Zasady ogólne 

1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.  

2. Do PSZOK przyjmowane są odpady zgodne z wykazem odpadów określonym w § 4 niniejszego 
regulaminu. 

3. Odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, przyjmowane są 
nieodpłatnie po okazaniu: 

a) dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie miasta 
Puławy lub gminy, z którą gmina Miasto Puławy podpisała stosowne porozumienie lub 
umowę. 

b) kopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami/informacji 
potwierdzającej przyjęcie deklaracji z gminy, spółdzielni, wspólnoty/dokumentu 
potwierdzającego dokonanie bieżącej wpłaty za gospodarowanie odpadami. 

c) poprawnie wypełnionego dokumentu „upoważnienia do dostarczenia odpadów komunalnych 
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Puławach” w imieniu właściciela 
posesji (wzór dokumentu do pobrania na stronie http://zuk.pulawy.pl). 

4. Informacje dotyczące dostarczonych odpadów są rejestrowane w formularzu zawierającym 
datę przyjęcia odpadu, jego rodzaj i ilość.  

5. Pracownik PSZOK ma prawo żądania podpisania odrębnego „oświadczenia” od korzystającego 
z punktu o pochodzeniu odpadów komunalnych w przypadku gdy zachodzi podejrzenie, że 
odpady pochodzą z innego źródła niż opisanego w pkt. 3.  

6. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu oraz do 
stosowania się do poleceń pracownika punktu. W przeciwnym wypadku pracownik może 
odmówić przyjęcia odpadu.  

7. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane, w innym przypadku korzystający 
z PSZOK musi dokonać segregacji w punkcie i każdy dostarczony odpad pozostawić 
w przeznaczonym do tego rodzaju odpadu miejscu.  

8. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.  

9. Rozładunku dostarczonych odpadów dokonuje ich dostawca w obecności pracownika PSZOK. 

10. Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych, nieuszkodzonych 
opakowaniach producenta z etykietą umożliwiającą identyfikację odpadu. 

11. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny dostarczony do punktu powinien być kompletny, może 
być dostarczany luzem ale nie powinien być zdekompletowany. 

12. Odpady wielkogabarytowe (meble, skrzynie, wózki itp.) dostarczane do PSZOK muszą być 
opróżniane z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów. 

13. Opony dostarczane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów 
i motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. 

14. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczać selektywnie z podziałem na: 

a) odpady betonu i gruzu betonowego, 

b) odpady gruzu ceglanego, 

c) odpady ceramiczne i elementy wyposażenia: sanitarne, armatura itp., 

d) drewno: ościeżnice, drzwi, ramy okienne, parkiety, boazerie itp., 

e)  szkło: szyby okienne, lustra, luksfery itp., 

f) tworzywa sztuczne: płytki PCV, instalacje PCV, panele ścienne itp.   

http://zuk.pulawy.pl/
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15. W PSZOK obowiązuje limit dostarczanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości do 
dwóch ton na dwa lata kalendarzowe dla jednej nieruchomości z terenu Miasta Puławy. Odpady 
objęte limitem są odnotowywane i sumowane na przestrzeni dwóch lat kalendarzowych a za 
nadwyżkę obsługa PSZOK żąda wniesienia stosownej opłaty, zgodnej z cennikiem za 
zagospodarowanie odpadów ZUK Sp. z o.o.  

16. Odpady zielone nie mogą zawierać innych odpadów. Odpady zielone tj. trawa, liście, ścinki 
gałęzi i żywopłotów przywiezione do PSZOK w workach foliowych należy wysypać we wskazane 
przez pracownika PSZOK miejsce, a opakowania wrzucić do odpowiedniego pojemnika. 

17. Z uwagi na konieczność tworzenia ewidencji oddanych odpadów z danej nieruchomości w tym 
także osób oddających odpady, których ilość jest limitowana, osoba oddająca odpady składa 
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie dostarczania 
odpadów do PSZOK. 

18. Na terenie PSZOK dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby 
pełnoletniej i na jej wyłączną odpowiedzialność. 

 

 

 

§ 4. 

 

Wykaz przyjmowanych odpadów do PSZOK 

1. W PSZOK zbierane są tylko i wyłącznie wskazane poniżej rodzaje odpadów sklasyfikowane 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10): 

 

 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury;  

 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych;  

 15 01 03 - opakowania z drewna;  

 15 01 04 - opakowania z metali; 

 15 01 05 - opakowania wielomateriałowe;  

 15 01 07 - opakowania ze szkła;  

 15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone; 

 15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia 
konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi; 

 15 02 03 - sorbenty materiały filtracyjne tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania 
ochronne inne niż wymienione w 15 02 02; 

 16 01 03 - zużyte opony;  

 16 02 16 - elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15; 

 17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów; 

 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych 
i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06;  

 17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 
17 09 02 i 17 09 03;  

 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji; 

 20 01 10 – odzież; 

 20 01 11 - tekstylia; 

 20 01 13* - rozpuszczalniki;  

 20 01 19* - środki ochrony roślin; 

 20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć; 

 20 01 23* - urządzenia zawierające freony;  

 20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne;  

 20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje 
niebezpieczne;  

 20 01 28 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione 
w 20 01 27;  

 20 01 29* - detergenty zawierające substancje niebezpieczne; 

 20 01 30 - detergenty inne niż wymienione w 20 01 29;  

 20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne;  

 20 01 32 - leki inne niż wymienione w 20 01 31;  

 20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 
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16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie;  

 20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33;  

 20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w  20 01 21 
i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki; 

 20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 
20 01 23 i 20 01 35;  

 20 01 80 - środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19; 

 ex 20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny; 

 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji; 

 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe;  

 20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach. 

 

„ * ” odpad niebezpieczny 

 

2. W przypadku stwierdzenia przez pracownika PSZOK, że rodzaj dostarczonych odpadów nie 
mieści się w ww. wykazie, Dostarczający odpady zobowiązany jest do ich natychmiastowego 
zabrania na własny koszt. 

3. W przypadku dostarczenia do PSZOK odpadów nieposegregowanych i odmowy ich 
posegregowania na terenie punktu Dostarczający odpady zobowiązany jest do ich 
natychmiastowego zabrania na własny koszt. 

4. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Dęblińskiej 2 w Puławach nie są przyjmowane 
m.in. następujące rodzaje odpadów: 

- azbest i elementy nim zanieczyszczone; 

- zmieszane odpady komunalne; 

- części samochodowe; 

- przepracowane oleje silnikowe, przekładniowe itp. 

 

§ 5. 

Postanowienia końcowe 

 
1. Wszelkich informacji o pracy Punktu udziela pracownik PSZOK na miejscu lub pod numerem 

telefonu: 81 886 20 18 wew. 105, 106, 123, kom. 663-761-555. 
2. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest dostępny 

na stronie internetowej ZUK www.zuk.pulawy.pl i Urzędu Miasta Puławy www.pulawy.eu . 
3. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:  

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

 zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego 
ognia;  

 zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń;  

 stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.  
 
Regulamin został uzgodniony z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Puławy 
i obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku. 

 
 

Regulamin opracowany przez ZUK 
Sp. z o.o. w Puławach na podstawie 
Umowy wykonawczej nr 
206.2013.NK z dnia 10.03.2013r.  

 


