
INFORMACJA

o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2020, poz. 1439) Wójt gminy Skierniewice informuje, iż

Punkt  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych  (PSZOK),  prowadzony  jest  przez  firmę  „EKO-
REGION” Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów, na podstawie umowy
z  dnia  16.10.2020r.  na  realizację  zadania  pn.  „Odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  od
właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu
Gminy Skierniewice”.

PSZOK  został  zorganizowany  w  Instalacji  Komunalnej  „EKO-REGION”  Sp.  z  o.o.  Zakład  w
Julkowie,  96-116  Dębowa  Góra,  gm.  Skierniewice.  Odpady  przyjmowane  są  od
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00.

W PSZOK przyjmowane są wyłącznie posegregowane następujące rodzaje odpadów:

•zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

•zużyte baterie i akumulatory,

•meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości do 70,00 kg rocznie z danej nieruchomości,

•odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji w tym bioodpady (dopuszcza się przekazanie na PSZOK 

bioodpadów, powstałych na nieruchomości jednorodzinnej, których właściciele zadeklarowali 

kompostowanie w przydomowych kompostowniku, których jakość lub wielkość uniemożliwia 

prawidłowy proces kompostowania, takich jak: rośliny porażone przez choroby i szkodniki, chwasty, 

liście zawierające duże ilości garbników, grube gałęzie, igliwia, choinek, krzewów, konarów, karp drzew),

•papier,

•metale,

•tworzywa sztuczne,

•szkło i opakowania ze szkła,

•opakowania wielomateriałowe,

•chemikalia i przeterminowane leki, w tym termometry rtęciowe,

•odpady wytworzone podczas iniekcji domowych,

•opakowania po środkach ochrony roślin z zawartością lub bez zawartości.

•odpady remontowo-budowlane i gruz (posegregowane) w ilości do 30,0 kg na osobę zamieszkałą z 

nieruchomości w ciągu roku,

•zużyte opony – w ilości 8 sztuk w ciągu 1 roku kalendarzowego pochodzące z jednej nieruchomości 

zamieszkałej.

Odpady do PSZOK mogą oddać bezpłatnie wyłącznie właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu
gminy Skierniewice, którzy złożyli deklarację w zakresie gospodarowania odpadami. 


