
Regulamin funkcjonowania 

„Podaj dalej”- EKO kącika PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.

w Żyrardowie

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania EKO kącika „Podaj dalej” prowadzonego przez PGK 

„Żyrardów” Sp. z o.o., zlokalizowanego w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK), przy ul. Czystej 5 w Żyrardowie, zwanego w dalszej części Regulaminu również 

EKO kącikiem.

2. Każdy korzystający z EKO kącika „Podaj dalej” zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego
przestrzegania niniejszego Regulaminu.

3. Do EKO kącika mogą oddawać przedmioty osoby fizyczne z terenu Żyrardowa oraz uprawnione do

korzystania z PSZOK w ramach „opłaty śmieciowej”.

II. Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 

PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Ekokącik- „Podaj dalej” – EKO kącik PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. zlokalizowany w Punkcie

– EKO kąciku PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. 

– EKO kącika PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. 

– EKO kąciku 

– EKO kąciku 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), przy ul. Czystej 5  w Żyrardowie

Zdający – osoba fizyczna pozostawiająca przedmiot w „Podaj dalej”

PGK Żyrardów Sp. z o.o.

PGK Żyrardów Sp. z o.o.

Nabywca – osoba fizyczna nabywająca przedmiot w „Podaj dalej” 

Przedmioty – rzeczy ruchome w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego pozostawione w „Podaj 

dalej” 

PGK „Żyrardów” Sp. z o.o – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp.  z o.o. 

z siedzibą przy ul. Czystej 5, 96-300 Żyrardów – podmiot obsługujący PSZOK oraz odpowiedzialny 

za organizację i funkcjonowanie „Podaj dalej”



Dokument nabycia przedmiotu –

–

deklaracja Nabywcy, stanowiąca załącznik nr 1 do regulaminu 

„Podaj dalej”- EKO kącika PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.

EKO kącika PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.

EKO kąciku

Dokument przekazania przedmiotu deklaracja Zdającego, stanowiąca załącznik nr 2 do regulaminu 

„Podaj dalej” -

Ewidencja przedmiotów – lista przekazanych i nabytych przedmiotów w „Podaj dalej”-

PGK „Żyrardów” Sp. z o.o., stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

III. Ogólne zasady funkcjonowania „Podaj dalej” EKO kąciku PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.

1. Do EKO kącika można przynosić przedmioty w godzinach funkcjonowania PSZOK 

Żyrardów, czyli:

Wtorek: 8.00-16.00

Środa: 10.00- 18.00

Czwartek: 8.00-16.00

Piątek: 10.00-18.00

Sobota: 8.00-16.00

2. W EKO kąciku można nabyć przedmioty w następujących godzinach:

Wtorek: 8.00-13.30

Środa: 10.00-18.00

Czwartek: 8.00-13.30

Piątek: 10.00-13.30

3. Do EKO kącika przyjmowane będą następujące przedmioty:

a) Artykuły techniczno - budowlane 

• ceramika budowlana -płytki, kafle, lustra do klejenia;

• stolarka budowlana;

• armatura łazienkowa i kuchenna;

• inne materiały budowlane – w tym elementy techniczne typu klamki i zawiasy, części 

hydrauliczne, rury i złączki; półki i wsporniki;

• narzędzia – i sprzęt remontowo-budowlany dostępny w handlu detalicznym;

b) Artykuły domowe

• naczynia kuchenne;

• artykuły dekoracyjne – figurki, świeczniki, lampiony, artykuły rękodzielnicze;

• tekstylia – tkaniny użytkowe typu obrusy, poszewki, koce, poduchy dekoracyjne;

• dywany i wykładziny;

• meble wielkogabarytowe – w tym tapicerowane w zestawach i pojedyncze egzemplarze;

• meble drobne – szafki, komody, półki, krzesła, taborety, etc.;



• meble specjalistyczne – szafki pod akwaria, stoliki komputerowe, stelaże do ekranów 

i urządzeń, sztalugi etc.;

• donice ceramiczne, plastikowe i skrzynki;

• akcesoria dekoracyjne do ogrodów i balkonów;

• meble ogrodowe i wyposażenie ogrodów;

• narzędzia i sprzęt ogrodniczy do pielęgnacji roślin;

c) Artykuły dziecięce

• gry, zabawki i książki dla dzieci;

• wózki i nosidełka, przewijaki;

• tornistry, torby, maty interaktywne; pojemniki na zabawki i inne;

• rowerki, hulajnogi, łyżwy, wrotki, kaski i inny asortyment sportowy;

• łóżeczka dziecięce meblowe i turystyczne, kołyski, duże zabawki i meble ogrodowe dla 

dzieci;

d) Artykuły dla zwierząt

• klatki, akwaria, terraria i wyposażenie;

• legowiska, smycze, kagańce;

• inne akcesoria do pielęgnacji i utrzymania zwierząt – ubranka, miski, poidełka, drapaki, etc;

e) Artykuły sportowe i rekreacyjne

• rowery stacjonarne i mobilne;

• hulajnogi, wrotki, łyżwy, rolki;

• sprzęt narciarski – buty, narty i kijki, kaski;

• maty do ćwiczeń;

• namioty, plecaki, walizki i torby podróżne;

f) Sprzęt specjalistyczny

• urządzenia i sprzęt do rehabilitacji;

• laski, balkoniki, sprzęt pomocniczy;

• nakładki na urządzenia sanitarne;

• urządzenia do pielęgnacji osób chorych i niepełnosprawnych;

g) Hobby

• książki, albumy, przewodniki turystyczne i mapy, magazyny ilustrowane;

• płyty cd, dvd, płyty winylowe, kasety vhs i magnetofonowe

h) Sprzęt elektryczny i elektroniczny

• telewizory, monitory;

• gry i konsole;

• sprzęt video (odtwarzacze, nagrywarki, dekodery);

• fotografia (aparaty, kamery, obiektywy);

• sprzęt audio (radia, wieże hi-fi, głośniki, gramofony itp..);



• mały sprzęt AGD (ekspresy do kawy, mikrofalówki, krajalnice itp.);

• duży sprzęt agd (lodówki, pralki, kuchenki itp.);

• sprzęt oświetleniowy;

• drobny sprzęt elektroniczny (ładowarki do telefonów, ładowarki do akumulatorów, 

akumulatory, telefony stacjonarne, piloty do tv, kalkulatory itp..);

• ogrodowy sprzęt elektryczny (kosiarki, podkaszarki itp.).

Do EKO kącika NIE BĘDĄ przyjmowane:

• Części samochodowe w tym opony;

• Odzież.

Ostateczną decyzję do zakwalifikowania rzeczy do przyjęcia do EKO kącika „podejmuje pracownik 

PSZOK.

IV. Zasady pozostawiania przedmiotów w  „Podaj dalej” - EKO kąciku PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.

1. Przedmioty można pozostawićw EKO kąciku w godzinach funkcjonowania PSZOK - zgodnia z pkt. III

ust.1 niniejszego regulaminu.

2. Zdający może pozostawić przedmiot w EKO kąciku jeśli zadeklaruje, iż jest on w dobrym stanie

technicznym, jest sprawny, nieuszkodzony i nie stwarza zagrożenia dla użytkowników. Deklaracje w 

tej sprawie zawiera Dokument przekazania przedmiotu, którą Zdający wypełnia przed pozostawieniem 

zdawanego przedmiotu w EKO kąciku (Załącznik  nr 1 do Regulaminu).

3. Pracownik PSZOK po oświadczeniu Zdającego o woli pozostawienia sprawnego przedmiotu

w EKO kąciku sprawdza czy deklaracja, o której mowa w pkt. IV 2. jest zgodna ze stanem faktycznym.

W przypadku stwierdzenia, iż przedmiot jest zużyty, uszkodzony lub może stanowić zagrożenie dla 

użytkownika lub osób trzecich, pracownik odmówi jego przyjęcia do EKO kącika. W takim przypadku

Zdający ma prawo przekazać przedmiot jako odpad do PSZOK, zgodnie z obowiązującym w tym 

zakresie regulaminem PSZOK.

4. Do EKO kącika przyjmowane są tylko przedmioty wymienione w pkt III ust.3 a-h.

5. Zdający pozostawiając przedmiot w EKO kąciku otrzymuje punkty lojalnościowe. Zasady przyznawania

punktów lojalnościowych zostały opisane w pkt. VI niniejszego regulaminu.

6. Pozostawiając przedmiot w   EKO  kąciku  Zdający  oddaje  go  w  celu  przechowania  

i eksponowania go przez okres nie dłuższy niż 3 miesięcy oraz przekazania go za ustaloną opłatą

innym zainteresowanym tym przedmiotem osobom.

7. Pracownik PSZOK może przedłużyć okres przechowywania przedmiotu w EKO kąciku, jeśli pozwalają 

na to warunki lokalowe i stan przedmiotu.

8. Zdający pozostawiając przedmiot w EKO kąciku zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu zarówno

wobec PGK Żyrardów jak i osób trzecich, które nabędą ten przedmiot 



9. Zdający pozostawiając przedmiot w EKO kąciku wyraża nieodwołalną zgodę na jego przekazanie do

PSZOK jako odpad, w przypadku jeżeli przedmiot nie zostanie nabyty przed upływem 3 miesięcy 

bądź w okresie przedłużenia (pkt IV 8).

10.Pracownik PSZOK prowadzi ewidencję przedmiotów wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do

niniejszego regulaminu.

11. Pracownik PSZOK po przyjęciu przedmiotu do EKO kącika ustala jego cenę oraz umieszcza ją

w widocznym miejscu na przedmiocie. Polityka cenowa EKO kącika opisana zostaław pkt VII

niniejszego regulaminu.

V. Zasady nabywania przedmiotów w  „Podaj dalej” - EKO kąciku PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. 

1. Przedmioty można nabyć w ekokąciku za opłatą w godzinach wskazanych w pkt III ust.2 niniejszego 

regulaminu.

2. Nabywca oświadcza, iż został poinformowany, że nabywany przedmiot jest używany, zapoznał się z 

jego stanem technicznym i wizualnym, a także akceptuje, iż PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. nie udziela 

żadnych gwarancji jakościowych na ten przedmiot. Nabywca oświadcza, iż zrzeka się  wszelkich 

roszczeń wobec PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. związanych z nabywanym przedmiotem , w szczególności 

roszczeń na wypadek gdyby przedmiot okazał się wadliwy, niesprawny, zużyty itp. W tym celu 

Nabywca zobowiązany jest do podpisania dokumentu nabycia przedmiotu (załącznik nr 2 do

regulaminu ).

3. Opłaty za dany przedmiot dokonuje się w kasie PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.

VI. Zasady przyznawania punktów lojalnościowych w „Podaj dalej” EKO kąciku PGK

„Żyrardów” Sp. z o.o. 

1. Pracownik EKO kącika przekazuje Zdającemu przedmiot kartę, do gromadzenia punktów.

2. Punkty lojalnościowe przyznawane są w postaci pieczątki przy zdawaniu przedmiotu do EKO kącika w

następującej formule:

1 punkt = 1 pieczątka

3. Za każdy przedmiot pozostawiony w EKO kąciku przyznawane są punkty zgodnie z wykazem w

załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu. 

4. Na jednej karcie maksymalnie można otrzymać 15 punktów, które następnie można wymienić na

ekwiwalent pieniężny w postaci nagrody.

5. Informację na temat aktualnie dostępnych nagród można otrzymać u pracownika PSZOK.

6. Uzyskanych punktów nie można wymienić na gotówkę.



VII. Polityka cenowa w „Podaj dalej” - EKO kąciku PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. 

1. Przedmioty przekazywane do ekokącika wyceniane są zgodnie z wykazem w załączniku nr 4 do 

niniejszego regulaminu

2. Ceny za przedmioty wskazane w załączniku nr 4 są podane w przedziałach, wartość danego 

przedmiotu zależy od jego stanu technicznego.

3. Ostateczną cenę ustala pracownik PSZOK i umieszcza ją na danym przedmiocie w widocznym 

miejscu oraz zapisuje ją na liście przedmiotów przekazanych i nabytych stanowiącą załącznik nr 3 do 

niniejszego regulaminu.

4. Zyski ze sprzedaży przedmiotów w EKO kąciku będą przekazywane na cele charytatywne,

szczegółowe informacje o tym na co obecnie są przekazywane zyski będą umieszczane na stronie 

internetowej PGK „Żyrardów. Sp. z o.o. oraz fanpage PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. na Facebook.

VIII. Postanowienia końcowe

7. Niniejszy regulamin jest udostępniony w „Podaj dalej”- EKO kąciku PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.

- EKO kącika PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.

zlokalizowanym przy Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), ul. Czysta 

5 w Żyrardowie oraz na stronie internetowej PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. http://www.pgk.zyrardow.pl

8. Zdający i Nabywca podpisem w ewidencji, stanowiącej załącznik nr 3 o świadczają, iż zapoznali się

z niniejszym regulaminem, rozumieją jego postanowienia i nie wnoszą żadnych roszczeń w stosunku 

do PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. ani teraz ani w przyszłości.

9. Uwagi i skargi dotyczące funkcjonowania „Podaj dalej” 

przyjmowane są w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. przy ul. Czystej 5 

96-300 Żyrardów w godzinach pracy Spółki, szczegóły na www.pgk.zyrardow.pl

Zatwierdził:

Prezes Zarządu PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.

Hanna Bieżuńska 

http://www.pgk.zyrardow.pl/
http://www.pgk.zyrardow.pl/

