Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) został utworzony na terenie
Gminy Wilamowice w miejscowości Wilamowice przy ul. Spółdzielczej 2.
Punkt jest czynny w każdą środę w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz sobotę w godzinach od
7.00 do 15.00.
W Punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy Gminy Wilamowice
w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą oddawać następujące
frakcje odpadów komunalnych:
- Popiół,
- Szkło,
- Papier i tektura,
- Tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,
- Kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- Meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- Przeterminowane leki, termometry rtęciowe,
- Baterie i akumulatory,
- Świetlówki,
- Chemikalia (farby, lakiery, smary, kleje, rozpuszczalniki, oleje, środki myjące, czyszczące,
dezynfekujące, konserwujące i inne o działaniu łatwopalnym, żrącym, drażniącym, trującym),
- Zużyte dętki oraz opony pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym tj. min.
z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków oraz zużyte opony i dętki z
ciągników rolniczych,
- Odpady zielone pochodzące z drobnych prac wykonywanych we własnym zakresie (w tym skoszona
świeża trawa, liście, zrębki drobnych gałęzi, których wielkość nie będzie przekraczać 50mm,
pochodzące z terenów zielonych przylegających do budynku mieszkalnego, dla którego została
złożona deklaracja).
Odpady zielone nie mogą zawierać resztek jedzenia, ziemi i kamieni.

Uwaga:
Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone należy w pierwszej kolejności
poddać procesowi kompostowania w przydomowych kompostownikach z przeznaczeniem do
własnego wykorzystania kompostu.
Wybierając miejsce kompostowania należy wziąć pod uwagę ewentualne uciążliwości dla sąsiednich
nieruchomości i tak zlokalizować kompostowanie aby nie powodować tych uciążliwości i tym samym
konfliktów sąsiedzkich.
- Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, takie jak: odpady betonu, gruz
betonowy i ceglany oraz odpady materiałów ceramicznych pochodzące z drobnych prac
remontowych wykonanych we własnym zakresie nie wymagających pozwolenia na budowę czy
rozbiórkę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty,
- Inne odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne nie wymienione powyżej
pochodzące z drobnych prac remontowych wykonanych we własnym zakresie nie wymagających
pozwolenia na budowę czy rozbiórkę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty
jednorazowo w ilości:
- do 1 m3 / nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej,
- do 3 m3 / nieruchomość zabudowaną budynkiem wielolokalowym (blok).
- Tekstylia, ubrania

ZASADY PRZYJMOWANIA ODPADÓW W PSZOK
Odpady do PSZOK właściciel/mieszkaniec dostarcza własnym transportem.
Wjazd na teren PSZOK odbywa się za wiedzą i zgodą pracownika PSZOK.
Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest do:
a) podania adresu nieruchomości, z której odpady pochodzą,
b) okazania dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Wilamowice lub okazania
dowodu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Wilamowice za ostatni
kwartał.
Przyjęcie odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem
odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK, ich czystości, składu, zabezpieczenia itp.
Odpady w PSZOK gromadzi się selektywnie w specjalnie do tego celu przeznaczonych, oznakowanych
pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach, zgodnie ze wskazaniami pracownika PSZOK.
Do rozładunku odpadów dostarczonych do PSZOK oraz do ich umieszczenia w odpowiednim
kontenerze, pojemniku lub wyznaczonym miejscu zobowiązany jest właściciel/ mieszkaniec
dostarczający odpady.

Każdorazowe przyjęcie odpadów w PSZOK jest udokumentowane.
Osoba dostarczająca odpady do PSZOK potwierdza własnoręcznym podpisem ilość i rodzaj
przekazanych odpadów pochodzących z terenu danej nieruchomości.
W przypadku korzystania z usługi transportu, przywożący odpad musi posiadać pisemne
upoważnienie właściciela lub mieszkańca nieruchomości do przekazania w jego imieniu odpadów do
PSZOK. Upoważnienie musi zawierać dane pozwalające jednoznacznie zidentyfikować właściciela
i transportującego i jest jednorazowe. Wzór upoważnienia stanowi załącznik do Regulaminu PSZOK.

Uwaga:
Regulamin PSZOK udostępniony jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilamowicach, stronie
internetowej www.bip.wilamowice.pl oraz w Punkcie Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych.

