INFORMACJA
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
Informuje się właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wilczęta, Ŝe rozpoczyna
działalność Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wilczętach, tzw. PSZOK,
mieszczący się na terenie dawnej bazy tzw. wodomistrzówki (część miejscowości Wilczęta
w stronę Karwin).
Punkt prowadzony będzie przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w
Pasłęku przy ul. Piłsudskiego 6, tel. 55-248 20 21, 55-248 31 24
Zgodnie z przyjętym harmonogramem odbiór odpadów odbywał się będzie raz w miesiącu
z tym, Ŝe w okresie sierpień - wrzesień w PSZOK odpady odbierane będą w dniach 26
sierpnia i 27 września w godzinach od 9.00 do 17.00.
PSZOK jest jednym z elementów tworzących system gospodarki odpadami komunalnymi i nie zastępuje
odbioru odpadów zbieranych w sposób selektywny „u źródła”, czyli spod posesji.Do PSZOK nie będzie
moŜna dostarczać odpadów zmieszanych, które nadal będą odbierane spod posesji, zgodnie z
harmonogramem.

W PSZOK przyjmowane będą nieodpłatnie tylko odpady zbierane w sposób selektywny
pochodzące z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy, takie jak:
1) zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. pralki, lodówki, telewizory,
radioodbiorniki, komputery, drukarki, kalkulatory, itp.),
2) zuŜyte opony,
3) zuŜyte baterie i akumulatory ( inne niŜ przemysłowe i samochodowe),
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
5) odpady poremontowe i budowlane (pochodzące z drobnych remontów, nie wymagających zgłoszenia lub
pozwolenia na budowę, np. czysty gruz budowlany oraz materiały ceramiczne - kafle, płytki, muszle klozetowe, umywalki
itp.),

6) przeterminowane leki, strzykawki, chemikalia,
7) odpady zielone (np. skoszona trawa, liście, gałęzie, odpady kuchenne, itp.),
8) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych powstające w
gospodarstwach domowych (np. pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, kwasów olejów, płynów do chłodnic, itp.).

a takŜe frakcje odpadów podlegające obowiązkowej segregacji: tj. papier, szkło, tworzywa sztuczne,
metale, opakowania wielomateriałowe.

Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów właściciele
nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
PrzywoŜąc odpady do PSZOK-u naleŜy je samodzielnie umieścić w odpowiednim
kontenerze lub pojemniku, po ich przyjęciu przez pracownika PSZOK-u, dlatego teŜ naleŜy
dostarczać odpady juŜ wcześniej posegregowane. Pracownik PSZOK będzie prowadził
ewidencję przyjętych odpadów oraz wyda potwierdzenie ich przyjęcia dostarczającemu odpady.
Zgodnie z przyjętymi zasadami postępowania z opadami zielonymi, odpadami zmieszanymi i pozostałościami
z sortowania odpadów komunalnych odpady tego rodzaju zgromadzone w PSZOK przekazywane będą do
regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, t.j. Zakładu Utylizacji Odpadów Spółka z o.o., ul.
Mazurska 42, 82-300 Elbląg lub do instalacji zastępczych.

Wszelkie uwagi i wnioski na temat funkcjonowania PSZOK naleŜy zgłaszać w Urzędzie Gminy w
Wilczętach, pokój nr 17 (Referat Ochrony Środowiska), nr tel. 55-249-65-04.
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