
Regulamin 

1. PSZOK Gminy Domanice (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) ul. 

Brzeska 110 w Siedlcach (baza PUK Serwis Spółka z o.o.) pokój nr 1 lub nr 4 wejście A, czynny 

jest w środy w godzinach od 10:00 do 14:00 oraz w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 

9:00 do 13:00 (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy). 

2. Z PSZOK-u mogą korzystać wyłącznie mieszkańcy Gminy Domanice. PSZOK Gminy 

Domanice nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej. 

3. Odpady dostarczone do PSZOK przyjmowane będą od osoby, która złożyła deklarację 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – po okazaniu dokumentu 

potwierdzającego jej tożsamość oraz dowodu zapłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za ostatni okres rozliczeniowy (możliwe jest również przekazanie odpadów 

przez osobę trzecią, po okazaniu dodatkowo pełnomocnictwa do przekazania odpadów 

komunalnych do PSZOK-u wystawionego przez osobę wskazaną w deklaracji). 

4. Rozładunek odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK odbywa się przez osoby 

dostarczające odpady. 

5. Odpady komunalne dostarczone do PSZOK powinny być posegregowane na poszczególne 

rodzaje odpadów w workach, nie mogą być zmieszane ze sobą i zanieczyszczone innymi 

odpadami oraz właściwie zabezpieczone - z uwagi na możliwość wycieku płynów, wydostania 

się substancji niebezpiecznych, przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i niecieknących 

pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu. 

6. Do PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów, dostarczane przez 

właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Domanice: 

 papier;  

 metale;  

 tworzywa sztuczne;  

 szkło;  

 odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

 bioodpady; 

 odpady niebezpieczne;  

 przeterminowane leki i chemikalia;  

 odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł 

i strzykawek;  

 zużyte baterie i akumulatory - pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie 

domowym tj. z samochodów osobowych, motocykli, rowerów oraz inny pojazdów, itp., 

3 szt. na nieruchomość/rok. 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe- wytworzone w gospodarstwie domowym tj. 

meble, materace, wózki dziecięce itp. 

 zużyte opony – pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym tj. 

z samochodów osobowych, motocykli, rowerów, itp., 8 szt. na nieruchomość / rok  



 odpady tekstyliów i odzieży; 

 odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych; 

 materiały izolacyjne (styropian, wełna mineralna). 

7. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów: 

 papa 

 eternit 

 wata szklana 

 opony z felgami 

 części samochodowe 

 okna – szkło przemysłowe 

 

8. Kontakt: 

• Obsługa PSZOK - 25 644 23 66 

• Centrala - 25 632 84 01 

 


