
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH NOVAGO 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych, zwanego dalej „PSZOK” prowadzonego przez Spółkę NOVAGO. 

2. Każdy korzystający z PSZOK zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem 

oraz  przestrzegania jego zapisów. 

3. Na terenie PSZOK dzieci mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej. 

4. PSZOK zlokalizowany jest w Uniszkach 32 A gm. Wieczfnia Kościelna na terenie instalacji 

NOVAGO Sp. z o.o. 

5. PSZOK czynny jest w dni robocze: 

- od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00   do   16:00   

- w soboty w godzinach od 8:00 do 12:00. 

6. PSZOK nie przyjmuje  odpadów zmieszanych komunalnych. Odpady komunalne należy 

dostarczać do PSZOK posegregowane. 

7. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne wytwarzane przez 

mieszkańców (wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych) z przeznaczeniem  

do unieszkodliwiania lub odzysku po uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego 

wnoszenie opłat za odbiór odpadów komunalnych wraz z dowodem osobistym. 

8. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP i PPOŻ.  oraz poleceń 

pracownika obsługi PSZOK. 

9. NOVAGO  Sp. z o. o. w Mławie nie odpowiada za szkody na osobie, mieniu do których doszło 

na terenie PSZOK, a ich przyczyną było nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu. 

10. Przyjęcia odpadów do PSZOK dokonuje się po sprawdzeniu ich zawartości, czystości  

 i zgodności z wykazem przyjmowanych odpadów. 

11. Dostarczający odpady zobowiązany jest do samodzielnego wyładowania i rozsortowania 

odpadów według oznaczonych miejsc. Pracownik obsługujący PSZOK wskazuje miejsce  

ich rozładunku. 

12. Na terenie PSZOK znajdują się boksy/kontenery/pojemniki do przyjęcia następujących 

odpadów:  

 



 

 

Rodzaj/Grupa odpadu Wyszczególnienie 

 
ODPADY Z TWORZYW SZTUCZNYCH 

doniczki plastikowe, wiadra plastikowe, skrzynki plastikowe, miski, 
zabawki, butelki plastikowe itp.; 

 
     ODPADY WIELKOGABARYTOWE 

meble, wersalki, łóżka, fotele, wózki, dywany, wykładziny 
meble ogrodowe, biurka itp. 

 
BIO ODPADY odpady ulegające biodegradacji (np. trawa, liście, gałęzie) itp. 

 
ODPADY BUDOWLANE odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki, glazury i terakoty itp.  

I NNE PROBLEMOWE ODPADY 
Np.  styropian pochodzący z gospodarstwa domowego pochodzący 
z opakowań np. po zakupionym sprzęcie ( nie budowlany). 

 
 

ODPADY PAPIER I TEKTURA 
Papier, tektura, opakowania z papieru i tektury itp. 

 
OPONY 

opony pojazdów osobowych max 8 rocznie na gospodarstwo, opony 
z  motocykli i rowerów itp.

MEATALE I ODPADY 
WIELOMATERIAŁOWE 

Puszki aluminiowe, rurki metalowe kartoniki po sokach itp. 

SZKŁO 
 

Butelki szklane, szkło (okienne i drzwiowe bez ram);  
lustra itp. 

ODZIEŻ I TEKSTYLIA tekstylia ,koce, zasłony, obrusy itp. 

ZUZYTE BATERIE I AKUMULATORY akumulatory, baterie  

SZPRZĘT ELEKTRYCZNY I 
ELEKTRONICZNY 

Radia, telewizory, monitory oraz inny sprzęt RTV urządzenia 
chłodnicze i klimatyzacyjne, np.: lodówki, chłodziarki, klimatyzatory 
domowe; zmywarki, kuchenki gazowe i elektryczne, pralki, 
odkurzacze, odtwarzacze CD, DVD itp.  

 

16. PSZOK nie przyjmuje:  

 materiałów zawierających azbest;  

 papy; 

 styropianu oraz waty szklanej pochodzącej z rozbiórek i remontu; 

 części samochodowych (tj. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii); 

 opon z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych; 

 zmieszanych odpadów komunalnych; 

 odpadów poprodukcyjnych; 

 butli gazowych; 

 zmieszanych odpadów budowlanych; 

 okien plastikowych; 

 gaśnic; 

 odpadów w opakowaniach cieknących, uszkodzonych; 

 odpadów w dużych ilościach, które wskazują na odpady pochodzące z działalności 

gospodarczej; 

17. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2020 r. do odwołania. 

18. Regulamin korzystania z PSZOK jest dostępny na stronach internetowych 

www.mlawa.pl ; www.novago.pl 

http://www.mlawa.pl/
http://www.novago.pl/

