
Punkt 
Selektywnego 

Zbierania 
Odpadów 

Komunalnych  
(dalej zwany 

PSZOK) 

Lokalizacja ul. Przemysłowa 17, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

Telefon 
1) 668 022 018 

2) 668 022 021 

Jednostka 
zarządzająca 

Zarząd Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Juliana Tuwima 1 

Godziny 
otwarcia 

poniedziałek 

 

nieczynne 

wtorek w godzinach od 1200 do 1900 

środa w godzinach od 900 do 1600 

czwartek w godzinach od 900 do 1600 

piątek w godzinach od 900 do 1600 

sobota w godzinach od 800 do 1600 

z wyłączeniem świąt 

Wymagane 
dokumenty 

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mają możliwość dostarczania do PSZOK 
odpadów komunalnych, zebranych w sposób selektywny. Warunkiem koniecznym, od którego uzależniony 
jest odbiór odpadów przez pracownika PSZOK jest udokumentowanie uiszczenia przez właściciela 
nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wymagane jest posiadanie 
potwierdzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

a) w formie papierowej jako potwierdzenie przelewu, 

b) w formie elektronicznej jako plik PDF z potwierdzeniem przelewu do okazania np. za pomocą 
telefonu komórkowego. 

W przypadku zamieszkiwania w budynku wielorodzinnym wymagane jest przedstawienie opłaty za 
eksploatację danego lokalu (comiesięczny czynsz zawierający opłatę za gospodarowanie odpadami) wraz z 
dokumentem czynszowym, który przedstawiać będzie miesięczne koszty użytkowania danego lokalu. 
 
Jednocześnie możliwe jest przedstawienie zaświadczenia o ponoszonych opłatach za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, które wydawane jest przez administrację spółdzielni/wspólnoty mieszkaniowej 
(dotyczy tylko budynków wielorodzinnych). 



 

 

 

Dodatkowe 
informacje 

 
Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów w szczególności: 
 

1) zmieszane odpady komunalne – odpady te wystawiamy zgodnie z harmonogramem; 
 

2) popiół i żużel z palenisk domowych - odpady te wystawiamy zgodnie z harmonogramem; 
 

3) odpadów tekstyliów i odzieży - odpady te wystawiamy zgodnie z harmonogramem; 
 

4) odpady zawierające azbest – ten rodzaj odpadu mogą odbierać jedynie firmy posiadające stosowne 
zezwolenie (katalog firm: https://bazaazbestowa.gov.pl/pl/usuwanie-azbestu/firmy); 
 

5) materiały izolacyjne niezawierające azbestu i innych odpadów niebezpiecznych, m. in. papa, wełna 
mineralna; 

 
6) części samochodowe (np.: szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii, plastiki samochodowe) – 

ten rodzaj odpadu powinien zostać oddany do stacji demontażu pojazdów; 
 
Części samochodowe, które możemy pozostawić na PSZOK stanowią przede wszystkim resztki 
kosmetyków do pielęgnacji auta czy elektronika samochodowa. Podobnie spalone żarówki po 
samodzielnej wymianie. 
 

7) opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych - opony samochodów ciężarowych lub traktorów 
powinniśmy pozostawić w zakładzie wulkanizacyjnym; w przypadku posiadania takiego odpadu 
(samodzielna wymiana bądź użytkowane w celach ozdobnych np. jako kwietnik) należy kontaktować 
się z zakładami wulkanizacyjnymi; 
 
W najbliższej okolicy miasta Mińsk Mazowiecki istnieje możliwość przekazywania zużytych opon 
ciężarowych, rolniczych jak również osobowych (powyżej ustalonego limitu 4 szt.) w ramach 
recyklingu opon do firmy: 
 
 

https://bazaazbestowa.gov.pl/pl/usuwanie-azbestu/firmy


 

Nazwa 
Numer 

rejestrowy 
BDO 

NIP Adres 
Telefon 

kontaktowy 

TRUCK-GUM 
WALDEMAR 
OLKOWICZ 

000057753 8251015931 
Miejscowość: Stojadła  
Ulica: Kołbielska 39c  

Kod pocztowy: 05-300 
608 079 173 

 
Powyższa usługa świadczona jest odpłatnie. 
 

8) odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet); 
 

9) odpady w opakowaniach cieknących, nieszczelnych; 
 

10) odpady poprodukcyjne pochodzące z działalności gospodarczej; 
 

11) odpady komunalne pochodzące z działalności gospodarczej; 
 

12) odpady pochodzące z Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD). 
 
Do PSZOK odpady należy dostarczyć własnym transportem. 

 

 


