
REGULAMIN PUNKTU „ NIE WYRZUCAM – WYKORZYSTAJ” 
  

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

  
1. Regulamin określa zasady funkcjonowania punktu „Nie wyrzucam – wykorzystaj” zlokalizowanego na terenie Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Zaolszany 3 w Pyskowicach 

2. Każdy korzystający z punktu „Nie wyrzucam – wykorzystaj” zobowiązany jest do zapoznania się i  przestrzegania 

niniejszego Regulaminu. 

3. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:  

a. PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; 

b. Zdający - osobę fizyczną nieodpłatnie pozostawiającą przedmiot w punkcie „Nie wyrzucam – 

wykorzystaj”; 

c. Odbierający - osobę fizyczną nieodpłatnie odbierającą przedmiot w punkcie „Nie wyrzucam – 

wykorzystaj”; 

d. Przedmioty - rzeczy ruchome w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego pozostawione w punkcie „Nie 

wyrzucam – wykorzystaj”; 

e. PreZero Service Południe Sp. z o.o. - podmiot obsługujący PSZOK oraz odpowiedzialny za organizację i 

funkcjonowanie punktu „Nie wyrzucam – wykorzystaj”;– dalej PreZero lub PreZero Service Południe 

f. Pozostawienie rzeczy - wyzbycie się posiadania rzeczy w myśl art. 180 Kodeksu cywilnego; 

g. Odbiór rzeczy - nabycie własności rzeczy niczyjej poprzez objęcie jej w posiadanie samoistne, w myśl art. 

181 Kodeksu cywilnego. 

  

Rozdział 2 

Zasady pozostawiania przedmiotów 

1. Przedmioty można nieodpłatnie pozostawić w punkcie „Nie wyrzucam – wykorzystaj”: 

a. w dni otwarcia PSZOK tj. od 7:00 do 16:00 w poniedziałek, od 7:00 do 19:00 w czwartek; 

b. od 8:00 do 13:00 w drugą sobotę miesiąca; 

c. w święta i dni wolne od pracy punkt jest nieczynny. 

2. W punkcie „Nie wyrzucam – wykorzystaj” Mieszkańcy Miasta Pyskowice mogą pozostawić przedmioty sprawne, 

nieuszkodzone, czyste, w dobrym stanie technicznym, nie stwarzające zagrożenia dla użytkowników, takie jak:  

a. meble (krzesła, tapczany, stoły, taborety, sofy, szafki itp.); 

b. książki, dywany, doniczki, zabawki, rowery, hulajnogi, sprzęt sportowy, wyroby ceramiczne i szklane. 

3. W punkcie „Nie wyrzucam – wykorzystaj” Mieszkańcy Miasta Pyskowice NIE mogą pozostawić: 

a. urządzeń RTV i AGD, sprzętów elektronicznych i elektrycznych; 

b. ubrań, butów, tekstyliów;  

c. przedmiotów zawierających nośniki danych. 

4. Każdy Mieszkaniec Miasta Pyskowice może pozostawić przedmioty, spełniające wymagania określone w pkt 2, po 

podpisaniu oświadczenia pozostawienia przedmiotu w punkcie „Nie wyrzucam – wykorzystaj”, którego wzór stanowi 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu. 

5. Pracownik PreZero po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w pkt 4, weryfikuje czy stan pozostawionych 

przedmiotów jest zgodny z deklaracją. Ostateczną decyzję czy dana rzecz nadaje się do pozostawienia podejmuje 

pracownik PreZero. 

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

ewentualnego odbierającego, pracownik PreZero odmawia jego przyjęcia. W takiej sytuacji Zdający ma prawo 

przekazać przedmiot jako odpad do PSZOK, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Regulaminem. 

7. Pozostawione przedmioty firma PreZero Service Południe eksponuje przez okres do 3 miesięcy. PreZero zastrzega 

sobie możliwość przedłużenia okresu eksponowania pozostawionych przedmiotów.  

8. W przypadku, w którym przedmiot nie zostanie nieodpłatnie odebrany przed upływem 3 miesięcy lub przed upływem 

dodatkowego okresu jego przechowywania, Zdający pozostawiając przedmiot wyraża zgodę na jego przekazanie do 

PSZOK jako odpad.  

9. Zdający pozostawiając przedmiot zrzeka się prawa własności do przedmiotu, jak również wszelkich roszczeń z tytułu 

pozostawienia przedmiotu. 

Rozdział 3 

Zasady odbierania przedmiotów 

1. Przedmioty można nieodpłatnie odebrać w punkcie „Nie wyrzucam – wykorzystaj”: 

a. w dni otwarcia PSZOK tj. od 7:00 do 16:00 w poniedziałek, od 7:00 do 19:00 w czwartek; 

b. od 8:00 do 13:00 w drugą sobotę miesiąca; 

c. w święta i dni wolne od pracy punkt jest nieczynny. 

2. Każdy Mieszkaniec Miasta Pyskowice może nieodpłatnie odebrać daną rzecz po podpisaniu oświadczenia odebrania 

przedmiotu pochodzącego z punktu „Nie wyrzucam – wykorzystaj”, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do 

Regulaminu. 

3. Odbierający oświadcza, iż został poinformowany, że przedmiot był używany, zapoznał się z jego stanem technicznym 

i wizualnym, akceptuje, iż firma PreZero Service Południe nie odpowiada za sprawność przedmiotu i nie udziela 

gwarancji.  

4. Odbierający oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec firmy PreZero Service Południe związanych 

z odbieranym przedmiotem, w szczególności związanych z wadami przedmiotu, a także szkodami spowodowanymi 

jego użytkowaniem. 

Rozdział 4 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin udostępniony jest w punkcie „Nie wyrzucam – wykorzystaj” zlokalizowanym na terenie PSZOK 

przy ul. Zaolszany 3 w Pyskowicach oraz na stronie internetowej 

2. Uwagi i skargi dotyczące funkcjonowania punktu „Nie wyrzucam – wykorzystaj” przyjmowane są przez Kierownika.  

 


