PSZOK

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
REGULAMIN

PSZOK

Adres PSZOK:

Przystajń,
ul. Targowa 18A

GODZINY PRACY PSZOK

Poniedziałek: 8:00 - 13:00
od listopada do końca lutego roku następnego

Poniedziałek: 12:00 - 17:00
Czwartek: 8:00 - 13:00
druga Sobota miesiąca: 09:00 - 13:00
od marca do końca października
Uwaga! Godziny dyżurów mogą ulec zmianie

PRZYJMOWANE ODPADY KOMUNALNE
W każdej ilości:
• tworzywa sztuczne, papier, opakowania
wielomateriałowe, szkło,
• zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
• przeterminowane leki,
• zużyte baterie i akumulatory,
• świetlówki,
• chemikalia,
• bioodpady,
• popiół i żużel paleniskowy.

W ilości limitowanej:
• odpady budowlane i rozbiórkowe do 400 kg na
nieruchomość na rok,
• meble i inne odpady budowlane do 200 kg na
nieruchomość na rok,
• zużyte opony z samochodów osobowych
/ pojazdów jednośladowych do 50 kg na
nieruchomość na rok
Po przekroczeniu limitu PSZOK przyjmie kolejne
odpady odpłatnie zgodnie z aktualnym cennikiem.

• PSZOK przyjmuje odpady wytworzone na nieruchomościach zamieszkałych, domkach letniskowych
lub innych nieruchomościach wykorzystywanych
w celach rekreacyjno - wypoczynkowych, ujętych
w ewidencji prowadzonej przez Urząd Gminy Przystajń.
• PSZOK nie przyjmuje odpadów wytworzonych
w związku z prowadzeniem działalności.
• Osoba przekazująca odpady zobowiązana jest
wykazać pochodzenie odpadów z nieruchomości
objętych Gminnym Systemem Gospodarowania
Odpadami (ujętych w ewidencji). Pracownik dyżurujący może zażądać podania adresu nieruchomości i danych właściciela.

GMINNY SYSTEM
GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI
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Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe
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Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do
masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]
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• PSZOK świadczy dodatkowe usługi odpłatnego
przyjęcia opon z pojazdów i maszyn rolniczych
zgodnie z aktualnym cennikiem.

Rodzaj odpadu

2019

Niesegregowane (zmieszane)

935

• Transport odpadów do PSZOK-u oraz ich rozładunek właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Segregowane (szkło, tworzywa sztuczne,
makulatura, metale)

235

• PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady wskazane
w uchwałach Rady Gminy Przystajń.

Zużyte opony

• Przyjmowane odpady wielkogabarytowe muszą
być opróżnione z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów.

KAMPANIA EDUKACYJNA GMINY PRZYSTAJŃ 2021

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

Odpady odebrane od mieszkańców Gminy (w tonach)

• Bioodpady dostarczane do PSZOK-u w workach foliowych umieszczane są w kontenerze luzem.

Segregacja - Rewelacja

Nieosiągnięcie tych poziomów wiąże się z naliczeniem Gminie kar pieniężnych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Uzyskane przez Gminę poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia, frakcji odpadów komunalnych takich jak papier,
metal, tworzywa sztuczne i szkło w roku 2019 wyniosły 50%, odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 94%, a w przypadku odpadów
ulegających biodegradacji - 15%.

• Odpady płynne lub odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu.

nie spalaJ odpadów!

Gmina ma obowiązek osiągnąć za dany rok kalendarzowy wskazane
w ustawie poziomy recyklingu, odzysku i przygotowania do ponownego użycia dla wybranych frakcji odpadów.

• Pracownik dyżurujący odmawia przyjęcia odpadów,
które ze względu na ilość lub skład wskazują na pochodzenie z działalności, jak również odpadów pochodzących z nieruchomości nieujętej w ewidencji.

• Dostarczane odpady gromadzone są selektywnie
w specjalnie do tego celu przeznaczonych, oznakowanych kontenerach (pojemnikach), bądź w wyznaczonych miejscach.

Nie truj siebie i sąsiadów

Bioodpady

37

Wielkogabarytowe
Odpady budowlane i rozbiórkowe (łącznie)
Zużyte sprzęt elektryczny i elektroniczny
Niebezpieczne (chemikalia i leki)

77,5

Usługi odbioru i zagospodarowania
odpadów sprzed nieruchomości i PSZOK-u

45,6
8,9
1,56

2019
632 659,05

Bieżące utrzymanie PSZOK-u

1 975,28

Wyposażenie nieruchomości
w pojemniki i worki

15 600,00

Obsługa administracyjna
Wydatki ogółem

Spalając odpady w domowym piecu produkujesz i uwalniasz
do atmosfery dioksyny i furany - najbardziej niebezpieczne
związki chemiczne odpowiedzialne za:

• zwiększone ryzyko chorób nowotworowych,
• zwiększoną zachorowalność układu oddechowego,
• możliwość wystąpienia poważnych chorób układu
krążenia lub ich nasilenia,
• uciążliwe alergie oraz zmiany skórne,
• podrażnienie spojówek oka i błon śluzowych,
• nawracające bóle głowy i wiele innych.

9

Wydatki Gminy na utrzymanie Gminnego Systemu Gospodarki
Odpadami.
Pozycja budżetowa

Spalając odpady narażasz siebie nie tylko na utratę zdrowia,
ale również na poważne straty finansowe. Szkodzi to
bowiem przewodom kominowym, w których odkłada się
tzw. mokra sadza. Może ona ulec zapłonowi i uszkodzić
komin, a nawet wywołać pożar.

4 186,02
654 420,35

Informacje związane z odbiorem odpadów i opłatą za gospodarowanie odpadami
komunalnymi są zamieszczane na stronie internetowej www.gminaprzystajn.pl.
Bezpośredni kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy Przystajń w sprawach gospodarki odpadami i naliczanej opłaty pod numerem tel. 34 319 11 53/54 (wew. 113)
lub e-mailowo: czpg@gminaprzystajn.pl

Paląc odpady nie pozbywasz się problemu!

Paląc odpady tworzysz
Punktproblem!

zielony punkt
zielony punkt
Zastanów
się! punkt
zielony

Nie licz na to, że trucizny ulecą z dymem. Większość z
nich jest ciężka i opada nie dalej niż kilkanaście metrów
od komina! Trujesz swoje otoczenie, szkodzisz sobie,
dzieciom, wnukom i sąsiadom!

czy chcesz zostawić zatruty świat
swoim dzieciom?

zielony punkt

Opracowanie i skład:
www.zielonypunkt.co

WSZYSTKO

O SEGREGACJI
W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH
Gmina Przystajń

42-141 Przystajń, ul. Częstochowska 5
tel. 34 319 11 53 lub 34 319 11 54,
fax 34 319 17 32
e-mail: ug@gminaprzystajn.pl
Publikacja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, www.wfosigw.katowice.pl
Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

reklamówki
i torby foliowe

opakowania po
żywności

puszki stalowe

kartony po
napojach
(Tetrapak)

PAPIER

SZKŁO

koperty

gazety,
czasopisma

BIOODPADY

liście

skoszona trawa
butelki ze szkła
barwionego

NIESEGREGOWANE
(ZMIESZANE) I POPIÓŁ

artykuły higieniczne

plastikowe
opakowania po
kosmetykach

plastikowe
zakrętki

puszki po
napojach

plastikowe
opakowania
po chemii
gospodarczej

papier pakowy

PAMIĘTAJ!

Wyrzucaj tylko opakowania bez zawartości.
Zawsze staraj się zmniejszyć objętość odpadów
np. zgniatając butelki.

metalowe
zakrętki, kapsle

słoiki ze szkła
barwionego

PAMIĘTAJ!

Wyrzucaj tylko opakowania puste. Opakowania
brudne i z zawartością wyrzucaj do odpadów
zmieszanych
Zawsze staraj się zmniejszyć objętość odpadów
np. zgniatając puszki.

kwiaty cięte
i doniczkowe

inne papierowe
przedmioty

karton, tektura
i opakowania
z papieru

PAMIĘTAJ!

Wyrzucaj opakowania papierowe i tekturowe bez
zawartości i zgniecione.

opakowania
po kosmetykach
ze szkła
barwionego

opakowania
po kosmetykach
ze szkła
bezbarwnego

PAMIĘTAJ!

Nie tłucz szkła przed wyrzuceniem do worka.
Wrzucaj opakowania szklane bez zawartości.

odpady
poremontowe

drzewka
choinkowe

słoiki ze szkła
bezbarwnego

książki,
zeszyty

opakowania
po kawie,
słodyczach,
chipsach

ryby, owoce
morza

kwiaty ogrodowe

metalowe
opakowania

opakowania z folii
aluminiowej

folie
opakowaniowe

rękawice lateksowe
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tubki po pastach
drobne gałązki

.. .
. . .

..
..
. . ..
..

obierki, skórki
i ogryzki

szkło stołowe,
kryształy, fajans
i porcelana

łupiny orzechów,
szyszki

PAMIĘTAJ!

Odpady zielone kompostuj we własnym zakresie.
Większe gałęzie drzew i krzewów należy rozdrobnić.
Odpadów zielonych nie wolno palić, należy je zbierać
selektywnie.

zabrudzone
ręczniki papierowe

PAMIĘTAJ!

Do pojemnika na odpady
zmieszane nie wrzucaj
odpadów zbieranych
selektywnie.

torebki
z herbatą, filtry
do kawy

.
.. . . . .. . .
. . . . . . . . . ... . .. .. .. .. ... . . .
.
. . . .

wystudzony
popiół i żużel
paleniskowy

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY (ZSEE)

meble

sprzęt
komputerowy

fotele, kanapy,
krzesła

drobny sprzęt
AGD

opony
samochodowe

prospekty,
katalogi
plastikowe butelki
i baniaki

resztki mięsa
i kości

butelki ze szkła
bezbarwnego

papier szkolny
i biurowy

WIELKOGABARYTOWE

zabawki
elektroniczne
i elektryczne

NIEBEZPIECZNE

przeterminowane
leki

farby, lakiery,
rozpuszczalniki

plastikowe krzesła
i stoliki

stary sprzęt AGD

dywany,
wykładziny

stary sprzęt RTV

świetlówki
i żarówki
energooszczędne

telefony, zegarki

(maksymalnie 1m3
na gospodartwo
domowe rocznie)

WYŁĄCZNIE PSZOK

METAL I TWORZYWA SZTUCZNE,
ODPADY OPAKOWANIOWE WIELOMATERIAŁOWE

kleje, zużyte oleje
i smary

kable i przewody
elektryczne

płyty CD, DVD,
dyskietki

substancje
chemiczne

akumulatory
i baterie

PAMIĘTAJ!

PAMIĘTAJ!

Odpady wielkogabarytowe (z pominięciem opon
samochodowych i odpadów poremontowych),
odbierane są sprzed nieruchomości zgodnie
z harmonogramem.

PAMIĘTAJ!

Nie należy demontować urządzeń przed ich
przekazaniem do odbioru.

Odpady niebezpieczne powinny być przekazane
w oryginalnych opakowaniach, co umożliwi ich
poprawną identyfikację.
PSZOK nie przyjmuje odpadów powstałych w związku
z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zabudowa
wielorodzinna
Zabudowa jednorodzinna
i domki letniskowe

PSZOK

Gmina Przystajń

NIE
WRZUCAMY

ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń
tel. 34 319 11 53 lub 34 319 11 54,
fax 34 319 17 32
e-mail: ug@gminaprzystajn.pl

opakowań z zawartością lub mocno zabrudzonych, pojemników po
smarach, opakowań po środkach chwastobójczych, owadobójczych
i innej chemii ogrodniczej i rolniczej, puszek po lakierach i farbach,
opakowań po aerozolach, zużytych akumulatorów i baterii, tworzyw
sztucznych pochodzenia medycznego, plastikowych i metalowych części
samochodowych, złomu pochodzącego z rozbiórek lub remontów,
odpadów metalowych o znacznych rozmiarach (ramy od rowerów, duże
naczynia metalowe).

mokrego lub zatłuszczonego papieru,
opakowań po materiałach budowlanych
(cement, zaprawy) oraz tapet, papierów
fotograficznych i fotografii, przedmiotów
wykonanych z gumy, artykułów higienicznych (wacików, podpasek, pieluch jednorazowych, chusteczek), papieru termicznego
(paragony), kopiującego i kalki.

szyb okiennych i samochodowych, luster,
ceramiki, fajansu, kryształów i porcelany,
żarówek, świetlówek energooszczędnych,
reflektorów, szkła okularowego i żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku,
monitorów, termometrów i strzykawek,
opakowań po lekach, olejach i rozpuszczalnikach.

ziemi, popiołów, gruzu, płynnych odpadów
kuchennych (mleko, zupy, sosy, kompoty,
oleje, zlewki), woreczków foliowych po
kaszy i ryżu, ryb, kości, mięsa, wędlin,
odchodów zwierzęcych.

bioodpadów, akumulatorów i baterii, przeterminowanych leków, substancji chemicznych, klejów, smarów i olejów, świetlówek,
odpadów pochodzenia medycznego, termometrów, opon, odpadów wielkogabarytowych, gruzu, odpadów ZSEE.

ODBIÓR SPRZED
NIERUCHOMOŚCI

PSZOK

Adres PSZOK:

PSZOK

ODBIÓR SPRZED
NIERUCHOMOŚCI

Przystajń
ul. Targowa 18a

PSZOK

Poniedziałek: 8:00 - 13:00

od listopada do końca lutego roku następnego

Poniedziałek: 12:00 - 17:00
Czwartek: 8:00 - 13:00
druga Sobota miesiąca: 09:00 - 13:00
od marca do końca października

