Daje możliwość
kompleksowego
pozbywania się
odpadów
problemowych!

www.ogrodzieniec.pl

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH
NIE KOMPOSTUJESZ ODPADÓW ZIELONYCH
POWSTAŁYCH W TWOIM OGRODZIE?
NIE CHCESZ CZEKAĆ NA WYWÓZ
SELEKTYWNIE ZGROMADZONYCH
ODPADÓW ZE SWOJEJ NIERUCHOMOŚCI?
PRZEPROWADZIŁEŚ GRUNTOWNE PORZĄDKI
I NIE WIESZ CO ZROBIĆ Z POWSTAŁYMI ODPADAMI?

GMINA PRZYJAZNA
ŚRODOWISKU

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy
Gminy Ogrodzieniec w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą dostarczyć we
własnym zakresie, selektywnie zbierane odpady komunalne wytworzone w gospodarstwach domowych.

PSZOK mieści się przy
ul. Kościuszki 107
w Ogrodzieńcu

PSZOK czynny w każdą sobotę:
od kwietnia do października 8:00-18:00
od listopada do marca 8:00-15:00

Mieszkaniec przekazujący odpady do PSZOK poproszony zostanie o przedłożenie dokumentu tożsamości w celu potwierdzenia zamieszakania na terenie Gminy Ogrodzieniec
lub dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami np. ostatni dowód wniesienia tejże opłaty.
Punkt nie przyjmuje zmieszanych odpadów komunalnych ani odpadów pochodzących z działalności gospodarczej. Nie są też przyjmowane odpady pochodzące z prac objętych
pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem do Starostwa Powiatowego.

Szczegółowe regulacje funkcjonowania PSZOK znajdują się w Regulaminie Funkcjonowania PSZOK dostępnym na stronie www.ogrodzieniec.pl
Ważne aby odpady dostarczone do PSZOK były posegregowane oraz właściwie zabezpieczone.

PUNKT PROWADZI ZBIÓRKĘ NASTĘPUJĄCYCH ODPADÓW:
TWORZYWA SZTUCZNE
np. plastikowe butelki po napojach, worki foliowe,
opakowania po środkach czyszczących, szamponach, folie

OPAKOWANIA ZAWIERAJĄCE POZOSTAŁOŚCI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH
LUB NIMI ZANIECZYSZCZONE
np. wszelkiego rodzaju opakowania po środkach chemicznych, środki ochrony roślin

ZUŻYTE OPONY
np. opony z rowerów, wózków, motorowerów, motocykli,
oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

ZUŻYTY, KOMPLETNY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
np. tostery, lodówki, pralki, zmywarki komputerowe, chłodzirki, telewizory,
odtwarzacze DVD, CD, odtwarzacze kaset, chłodziarki

OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
np. opakowania po sokach, mleku

DREWNO
np. ramy okienne, drzwiowe, skrzynki, deski, palety

PAPIER TEKTURA
np. gazety, książki, katalogi

BATERIE I AKUMULATORY
np. zużyte baterie, akumulatory

TEKSTYLIA
np. firany, zasłony, obrusy, ubrania

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
np. szafy, stoły, krzesła, dywany, kanapy, fotele, ceramika

ODPADY ZIELONE
np. liście, trawa, pocięte gałęzie w workach

LEKI
np. przeterminowane leki, puste opakowania po lekach

SZKŁO
np. opakowania ze szkła, puste słoiki, butelki (bez zawartości)

SZKŁO OKIENNE
np. szyby okienne bez zanieczyszczeń, np. kitu, drewna, metalu, silikonu

LAMPY FLUORESCENCYJNE ORAZ INNE
ODPADY ZAWIERAJĄCE RTĘĆ
np. świetlówki, termometry

ODPADY BUDOWLANE I REMONTOWE POCHODZĄCE
Z REMONTÓW PROWADZONYCH WE WŁASNYM ZAKRESIE
np. beton, gruz budowlany bez elementów zanieczyszczających jak papier, folia, elementy metalowe

METALE
np. puszki po konserwach, drobny złom stalowy, złom aluminium
i metali kolorowych

FARBY, TUSZE, KLEJE, ROZPUSZCZALNIKI, DETERGENTY
np. pozostałości po farbach, tuszach, klejach, lepiszczach,
środki czyszczące, detergenty zawierające substancje niebezpieczne

PSZOK NIE PRZYJMUJE ODPADÓW:
a. komunalnych zmieszanych
b. dostarczonych w sposób nieselektywny
c. zawierających azbest
d. szkła zbrojonego
e. części samochodowych z wyłączeniem zużytych opon
f. popiołu i odpadów budowlanych zmieszanych z innymi odpadami

g. nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiety)
h. niebędących odpadami komunalnymi, tj. od podmiotów świadczących
usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontów obiektów, czyszczenia
zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji lub napraw
i. materiałów izolacyjnych - styropian, wełna mineralna, papa itp.
f. opon z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych
k. odpadów w opakowaniach cieknących

