Informacje o PSZOK
PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
W ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi począwszy od dnia 1 lipca 2013 r. na terenie Knurowa został
udostępniony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – PSZOK.
Do PSZOK w Knurowie mogą być dostarczane nieodpłatnie odpady przez mieszkańców gminy Knurów, oraz odpłatnie
przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, przedsiębiorców prowadzących działalność i wytwarzających
odpady komunalne na terenie gminy Knurów.

PSZOK działa w dwóch lokalizacjach na terenie Knurowa tj.:
•
•

przy ul. Szpitalnej 7 (tel. 32 235 11(83 33) - siedziba firmy KOMART, oraz
przy ul. Szybowej 44 (tel. 32 335 50 60 ) - teren RIPOK (składowisko odpadów)

PSZOK czynny jest przez cały rok (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy), w
dniach:
•
•

poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 13:00 do 17:00,
wtorek, czwartek, sobota w godzinach od 9:00 do 13:00.

Do PSZOK będzie można dostarczyć:
1. przy ul. Szpitalnej:
• opony,
• baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• wielkie gabaryty,
• inne odpady po telefonicznym uzgodnieniu z Operatorem.
2. przy ul. Szybowej:
• wielkie gabaryty,
• odpady zielone,
• odpady z remontów i rozbiórek,
• opony,
• chemikalia i opakowania po nich,
• baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Wymienione odpady będą odbierane od mieszkańców bez żadnych opłat, natomiast przedsiębiorcy będą musieli
ponieść koszty unieszkodliwienia dostarczonych odpadów wg ustalonego i opublikowanego cennika.

W PSZOK nie będą przyjmowane:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

zmieszane odpady komunalne,
odpady zawierające azbest,
tworzywa sztuczne,
papier,
metal,
szkło i opakowania wielomateriałowe,
odpady ulegające biodegradacji,
odpady od osób fizycznych w przypadku jeżeli ich ilość lub rodzaj wskazuje na to, że powstały na
nieruchomości niezamieszkałej, lub w wyniku budowy, remontu, rozbiórki na które wymagane jest pozwolenie
lub zgłoszenie do organu administracji budowlano-architektonicznej,
odpadowa papa

Koszty transportu odpadów do PSZOK ponosi właściciel odpadów.
PSZOK stwarza możliwość pozbywania się odpadów problemowych na bieżąco bez konieczności ich gromadzenia do
czasu okresowych zbiórek.
W zabudowie wielorodzinnej odbiór mebli i odpadów wielkogabarytowych będzie się odbywał jeden raz w miesiącu.
Harmonogram odbioru na str. 1.
Każdy dostarczony odpad będzie ewidencjonowany, w związku z tym należy dostarczyć obsłudze PSZOK wypełniony
druk potwierdzenia przekazania odpadu.
Właściciel odpadu otrzyma kartę przekazania odpadu, będącą potwierdzeniem prawidłowego pozbycia się odpadu.

