
Informacje o PSZOK dla mieszkańców  
gminy Nadarzyn 

Odpady przyjmowane są bez dodatkowych opłat od mieszkańców gminy Nadarzyn, objętych 
systemem gospodarki odpadami: 

a) po okazaniu do wglądu w formie papierowej lub elektronicznej aktualnej opłaty za śmieci 
(wydruk z konta, potwierdzenie z kasy gminy)  

lub  

b) zaświadczenia sporządzonego przez urząd gminy Nadarzyn ważnego 2 tygodnie od daty 
wystawienia w przypadku oddawania odpadów budowlanych, poremontowych, gruzu oraz opon 
lub 1 miesiąc od wystawienia, w przypadku oddawania pozostałych odpadów komunalnych. 

Pracownik obsługujący PSZOK dokonuje ważenia odpadów i identyfikacji ich rodzaju, natomiast 
nie ma obowiązku rozładunku przywiezionych odpadów komunalnych z pojazdu, jedynie 
wskazuje miejsce ich wyładunku. Wyjątek stanowią odpady niebezpieczne, które zostają 
umieszczone przez pracownika obsługującego PSZOK w specjalnie przeznaczonym do tego 
miejscu. 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Nadarzyn  

czynny jest 3 razy w tygodniu:  

poniedziałek 12:00 – 17:00, 

środa 8:00 – 13:00, 

sobota 8:00 – 14:00 

Rodzaje odpadów nieprzyjmowanych na PSZOK: 

1. Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 

2. Materiałów zawierających azbest oraz papę. 

3. W opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji 
znajdujących się wewnątrz tego opakowania. 

4. Odpadów sypkich w nieszczelnych opakowaniach. 

5. Odpadów silnie toksycznych, będących zagrożeniem bezpośrednim dla życia, zdrowia lub 
środowiska. 

6. Innych odpadów, które nie są ujęte na wykazie odpadów przyjmowanych na PSZOK. 

7. Odpadów w ilościach i charakterze wskazujących na to, iż pochodzą z działalności 
gospodarczej. 



8. Części samochodowe  

Rodzaje odpadów przyjmowanych na PSZOK: 

1. Odzież, tekstylia  

2. Opakowania po olejach, detergentach, środkach ochrony roślin  

3. Pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach 

4. Zużyte lub przeterminowane gaśnice samochodowe 

5. Opony pojazdów, motocykli, rowerów (w przypadku opon od samochodów osobowych 
wprowadza się limit 4 sztuk rocznie z każdej nieruchomości zamieszkałej) - Wymagane 
oddzielne zaświadczenie z Urzędu Gminy ważne 2 tygodnie od daty wystawienia. 

6. Odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki glazury i terakoty, styropianu budowlanego. W 
przypadku odpadów budowlanych wprowadza się limit do 300 kg rocznie dla każdej 
nieruchomości zamieszkałej - Wymagane oddzielne zaświadczenie z Urzędu Gminy 
ważne 2 tygodnie od daty wystawienia. 

7. Odpady ulegające biodegradacji (zielone) i kuchenne, pod warunkiem nieposiadania przez 
mieszkańca kompostownika (lista osób przekazywana przez Gminę 

8.  Papier i tekturę, 

9.  Tworzywa sztuczne, 

10.  Metal, szkło, 

11.  Opakowania wielomateriałowe, 

12.Odpady wielkogabarytowe, meble  

13.  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

14.  Zużyte baterie i akumulatory, 

15.  Lampy energooszczędne, 

16.  Odpady niebezpieczne (resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środki ochrony roślin i 
opakowania po nich), przepracowane oleje, 

17.  Popiół z paleniska domowego i żużle z domowych instalacji grzewczych.  

18.Przeterminowane leki i chemikalia 

19.Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach 
domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek  

Zasady przyjmowania odpadów w PSZOK  

1. Przyjęcie odpadów dokonuje się po:  



a. sprawdzeniu aktualnej opłaty za śmieci (wydruk z konta, potwierdzenie z kasy Gminy lub 
zaświadczenia wystawionego przez Urząd Gminy ważnego 2 tygodnie od daty wystawienia w 
przypadku oddawania odpadów budowlanych, poremontowych, gruzu oraz opon lub 1 miesiąc 
od daty wystawienia w przypadku innych odpadów komunalnych,  

b. sprawdzenie mieszkańca na liście osób nieuprawnionych do oddawania odpadów komunalnych 
do PSZOK 

c. zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie 
odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia.  

2. Odpady należy dostarczać własnym transportem (samochodami nieprzekraczającymi 
dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 tony) i we własnych opakowaniach oraz własnoręcznie złożyć w 
odpowiednio oznakowanym kontenerze lub pojemniku wskazanym przez obsługę PSZOK-u.  

3. Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w nieuszkodzonych, oryginalnych 
opakowaniach producenta lub w innych trwałych opakowaniach, powinny posiadać etykiety 
umożliwiające identyfikację substancji.  

4. Odpady wielkogabarytowe powinny tworzyć trwały pakiet (poszczególne części np. mebli 
powinny być powiązane lub opakowane).  

5. Odpady rozdrobnione powinny być dostarczane w trwałych opakowaniach.  

6. Odpady niebezpieczne o nietrwałej konstrukcji (np. świetlówki) powinny być dowożone i 
składane w sposób bezpieczny, bez naruszania obudowy szklanej.  

7. Odpady zielone (trawa, drobne gałęzie) powinny być odpowiednio rozdrobnione i dostarczane 
w workach z polietylenu. Przed wyrzuceniem odpadów zielonych do kontenera należy te opróżnić 
z worków. 

8. Odpady opakowaniowe ze styropianu będą przyjmowane w ilościach wskazujących, że pochodzą 
z wyposażenia gospodarstwa domowego w nowy sprzęt AGD, RTV i inne.  

9. Gruz, odpady budowlane, odpady budowlane ze styropianu w postaci drobnych ścinek/zrzynek, 
rozbiórkowe i remontowe będą przyjmowane od mieszkańców wyłącznie w ilościach 
wskazujących, że pochodzą z drobnych prac remontowo-budowlanych wykonywanych we własnym 
zakresie przez uprawnionych właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 

10. Obowiązuje zakaz przywożenia do PSZOK odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku 
do których stosuje się odrębne przepisy. 


