INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WRĘCZYCA WIELKA
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdujący się
w Grodzisku przy ulicy Floriańskiej 4 jest czynny w dni robocze w poniedziałek i środę
w godzinach od 1000 do 1800 oraz sobotę od godz. 900 do 1300.
PSZOK będzie nieczynny w dni ustawowo wolne od pracy, Wigilię Bożego
Narodzenia, Sylwestra, Wielki Piątek i Wielką Sobotę.
Do PSZOK mieszkańcy Gminy Wręczyca Wielka, po wcześniejszym kontakcie
z operatorem PSZOK pod nr tel. 577 969 090 mogą przekazywać wyszczególnione poniżej
odpady komunalne zebrane selektywnie:
1. Frakcje surowcowe opakowaniowe:
 Opakowania ze szkła (tj. butelki, słoiki itp.) (15 01 07),
 Opakowania z tworzyw sztucznych (butelki PET, folia, opakowania z tworzyw,
styropian opakowaniowy, itp.) (15 01 02),
 Opakowania z papieru i tektury (15 01 01),
 Opakowania z metali (15 01 04),
 Opakowania wielomateriałowe (np. kartony po napojach, mleku, tetra-paki, itp.)
(15 01 05),
 Opakowania z tekstyliów (15 01 09).
2. Frakcje segregowane:
 Szkło (20 01 02),
 Tworzywa sztuczne (20 01 39),
 Papier i tektura (20 01 01),
 Metale (20 01 40),
 Odzież (20 01 10),
 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji (20 01 08).
3. Odpady wielkogabarytowe (np. stare meble, wersalki, szafy, fotele itp.) muszą być
opróżnione z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów (20 03 07).
4. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (m. in. świetlówki, żarówki
energooszczędne, sprzęt AGD, audio-video, zabawki elektryczne i elektroniczne,
elektronarzędzia, komputery, itp.): Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
(20 01 21*); Urządzenia zawierające freony (20 01 23*); Zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki (20 01 35*); Zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne (20 01 36).
5. Zużyte baterie: Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami oraz
niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie (20 01 33*); Inne baterie
i akumulatory (20 01 34).
6. Zużyte opony od samochodów osobowych, motocykli i motorowerów w ilości
ograniczonej do 10 sztuk rocznie z jednej posesji (16 01 03).
7. Odpady pochodzące z remontów prowadzonych samodzielnie przez właścicieli
nieruchomości:
 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (17 01 01),
 Gruz ceglany (17 01 02),












Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia np. płytki, itp.
(17 01 03),
Usunięte tynki, tapety, okleiny (17 01 80),
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia (17 01 07),
Drewno (17 02 01),
Szkło (17 02 02),
Tworzywa sztuczne (17 02 03),
Odpadowa papa (17 03 80),
Materiały izolacyjne (17 06 04),
Materiały budowlane zawierające gips (17 08 02),
Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje
i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające
żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory) (17 09 02).

8. Odpady zielone pochodzące z prac wykonywanych we własnym zakresie w tym skoszona
trawa, liście, gałęzie z przycinania drzew liściastych, iglastych oraz krzewów wyłącznie
w formie zrębek, których wielkość nie będzie przekraczać 50 cm, pochodzące tylko
z terenów zielonych przylegających do budynku mieszkalnego, dla którego została
złożona deklaracja, przy czym nie mogą one zawierać resztek jedzenia, ziemi i kamieni.
Odpady ulegające biodegradacji (20 02 01).
9. Przeterminowane leki: Leki cytotoksyczne i cytostatyczne (20 01 31): Inne leki
(20 01 32).
10. Inne frakcje zbierane w sposób selektywny oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów
medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igieł i strzykawek (20 01 99).
11. Tekstylia (20 01 11).
12. Chemikalia: Rozpuszczalniki (20 01 13*); Oleje i tłuszcze (20 01 26*); Farby, tusze, farby
drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne (20 01 27*);
Detergenty zawierające substancje niebezpieczne (20 01 29*); Inne detergenty (20 01 30).
Do PSZOK nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
 zmieszane odpady komunalne,
 materiały zawierające azbest,
 gaśnice i butle gazowe,
 odpady zanieczyszczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
 inne odpady, których rodzaj wskazuje na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa
domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych),
 odpady pochodzące z nieruchomości, dla których nie została złożona deklaracja
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 odpady pochodzące z nieruchomości, dla których została złożona deklaracja tzw.
„zerowa”,





odpady pochodzące z działalności gospodarczej, rolniczej lub likwidacji takiej
działalności,
odpady pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych,
odpady pochodzące z prac budowlanych, które na mocy odrębnych przepisów są
objęte obowiązkiem posiadania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru
prowadzenia prac budowlanych do Starostwa Powiatowego.

PSZOK przyjmuje odpady komunalne selektywnie zbierane, wytworzone wyłącznie
na terenie Gminy Wręczyca Wielka i pochodzące z nieruchomości zamieszkałych.
Podstawą przyjęcia odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy
Wręczyca Wielka oraz dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłat z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
Dostarczone odpady powinny być niezanieczyszczone oraz właściwie zabezpieczone
np. przed wyciekiem lub możliwością skaleczenia, jak również powinny być posegregowane
na poszczególne frakcje.
Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie.
Pozostawienie odpadów na obiekcie (poza miejscami do tego wyznaczonymi) lub pod
bramą PSZOK jest zabronione pod groźbą poniesienia kosztów związanych z uprzątnięciem
w/w odpadów.
Wszelkie informacje o pracy PSZOK można uzyskać na miejscu od operatora PSZOK
lub pod jego numerem tel. 577-969-090 oraz w Urzędzie Gminy we Wręczycy Wielkiej,
pod nr tel. 34-377-84-21 i 34-377-84-51.

