Zachęcamy do korzystania z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych!
Od 1 lipca 2014r. działa w naszej gminie stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK), który uzupełnił gminny system odbioru odpadów
komunalnych z posesji. Od chwili uruchomienia z PSZOK skorzystało już blisko 500
mieszkańców gminy. Jest to sygnał, że ta odpadowa inicjatywa spełnia zapotrzebowanie
mieszkańców i przyczynia się do utrzymania czystości i porządku w gminie.
Ponownie zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania z PSZOK i przypominamy
poniżej najistotniejsze zasady jego funkcjonowania.
PSZOK zlokalizowany jest w Korczynie przy ul. Spółdzielczej, czynny jest w każdy piątek
w godz. 1100-1900.
Są w nim przyjmowane nieodpłatnie następujące rodzaje odpadów:
- odpady wielkogabarytowe (np. meble, dywany, materace),
- odpady elektryczne i elektroniczne (np. zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
sprzęt AGD, lampy fluorescencyjne, urządzenia zawierające freony),
- baterie i akumulatory,
- leki,
- chemikalia (np. farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice, środki ochrony roślin,
opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,
detergenty),
- zużyte opony o szerokości zewnętrznej do 400 mm,
- tekstylia,
- odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości w ilości do 600 l. na rok od gospodarstwa
domowego (np. odpady z betonu, gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany odpady
z materiałów ceramicznych, tynki, tapety, okleiny, materiały konstrukcyjne zawierające gips,
materiały izolacyjne, szyby okienne i drzwiowe),
- oleje i tłuszcze.
Ponadto informujemy, że począwszy od 1 lipca 2015r. w PSZOK będą odbierane również
odpady zielone (odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych,
ogrodów), w ilości do 600 l. na rok od gospodarstwa domowego. Odbierane będą one w
workach foliowych o poj. 120 l.
Zgodnie z przyjętym regulaminem, do PSZOK:
- przyjmowane sa odpady posegregowane i wolne od zanieczyszczeń, a odpady wymagające
opakowania wyłącznie w szczelnych workach lub pojemnikach,
- odpady niebezpieczne np. chemikalia przyjmowane są w oryginalnych opakowaniach
producenta z etykietą zawierającą nazwę produktu,
- odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady zielone należy dostarczać w workach
foliowych o poj. 120 l,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być kompletny,
- odpady powinny być dostarczone w takiej formie, aby możliwe było ich wyładowanie bez
konieczności użycia specjalistycznego sprzętu, prace związane z rozładunkiem odpadów
wykonuje ich dostawca.
Do punktu nie są przyjmowane:
-odpady w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,
- odpady nieprawidłowo zabezpieczone (w uszkodzonych, nieszczelnych opakowaniach,
zanieczyszczone),
- odpady niemożliwe do zidentyfikowania.
Przyjęcie odpadów do PSZOK odbywa się po:
- okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i adres zamieszkania osoby dostarczającej

odpady na terenie Gminy Korczyna,
- sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK, ich
ilości, czystości, składu, posegregowania i zabezpieczenia.
Pomimo zakończenia sezonu zimowego, przypominamy, że to właśnie w PSZOK można
pobrać worki i nalepki do gromadzenia popiołów i odpadów paleniskowych w ilości 12
worków na rok na gospodarstwo domowe. Worki te są odbierane z posesji zgodnie z
harmonogramem odbioru odpadów w gminie.
Szczegółowy regulamin PSZOK udostępniony jest na terenie punktu oraz stronie internetowej
Gminy Korczyna.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania z tej formy oddawania odpadów
komunalnych.

