Informacje o PSZOK dla mieszkańców Miasta Podkowa Leśna
Odpady przyjmowane będą bez dodatkowych opłat od mieszkańców Miasta Podkowa Leśna,
objętych systemem gospodarki odpadami:
1. po okazaniu informacji o niezaleganiu w płatnościach za odpady komunalne pobranej z Urzędu
Miasta ważnej do końca każdego kwartału.

Pracownik obsługujący PSZOK dokonuje ważenia odpadów i identyfikacji ich rodzaju, natomiast nie
ma obowiązku rozładunku przywiezionych odpadów komunalnych z pojazdu, jedynie wskazuje
miejsce ich rozładunku. Wyjątek stanowią odpady niebezpieczne, które zostają umieszczone przez
pracownika obsługującego PSZOK w przeznaczonym do tego miejscu.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta Podkowa Leśna czynny jest 4 razy
w tygodniu:
- Poniedziałek 08:00-11:00
- Wtorek 14:00 – 20:00
- Czwartek 14:00 – 20:00
- Piątek 8:00 – 14:00
Rodzaje odpadów nieprzyjmowanych na PSZOK:
1. Materiały zawierające azbest
2. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
3. Odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji
znajdujących się wewnątrz tego opakowania.
4. Odpady w ilościach i charakterze wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej.
5. Opony z pojazdów ciężarowych i ciągnikowych,
6. Odpady sypkie w nieszczelnych opakowaniach.
7. Odpady silnie toksyczne, będących zagrożeniem bezpośrednim dla życia, zdrowia lub środowiska.
8. Papa odpadowa

PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1. opakowania z tekstyliów (np. worki jutowe) i tekstylia(koce zasłony, obrusy);
2. odzież i obuwie;
3. puste opakowania po olejach, detergentach, środkach ochrony roślin, pojemniki pod
ciśnieniem po aerozolach;
4. opony pojazdów osobowych, motocykli, rowerów;
5. odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki, glazury i terakoty, styropianu budowlanego itp. w
ilości 5 worków po 25 kg każdy rocznie;
6. szkło (okienne, drzwiowe);
7. opakowania i elementy metalowe z gospodarstwa domowego;
8. szkło opakowaniowe(butelki i słoiki po produktach spożywczych i kosmetykach, bez opakowań
po chemikaliach);
9. urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne np.; lodówki, chłodziarki, klimatyzatory domowe;

10. zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne np. odbiorniki radiowe i TV, zmywarki, kuchenki
gazowe i elektryczne, pralki, odkurzacze, odtwarzacze CD, DVD, itp;
11. akumulatory, baterie;
12. odpady wielkogabarytowe(meble);
13. odpady biodegradowalne (trawa i liście, roślinne odpady kuchenne)
14. popioły paleniskowe z domowych instalacji grzewczych.
Odpady należy dostarczyć do PSZOK samochodami nieprzekraczającymi dopuszczalnej masy
całkowitej 3,5 tony.
Zasady przyjmowania odpadów w PSZOK
1. Przyjęcie odpadów dokonuje się po:
a) po okazaniu informacji o niezaleganiu w płatnościach za odpady komunalne pobranej z
Urzędu Miasta ważnej do końca każdego kwartału.
b) sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych
aktualnie odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia.
2. Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w nieuszkodzonych, oryginalnych
opakowaniach producenta lub w innych trwałych opakowaniach, powinny posiadać etykiety
umożliwiające identyfikację substancji.
3. Odpady wielkogabarytowe powinny być tworzyć trwały pakiet (poszczególne części np. mebli
powinny być powiązane lub opakowane).
4. Odpady rozdrobnione powinny być dostarczane w trwałych opakowaniach.
5. Odpady biodegradowalne (trawa, drobne gałęzie, roślinne odpady kuchenne) powinny być
odpowiednio rozdrobnione i po dostarczeniu rozładowane do wskazanego kontenera bez
opakowania transportowego(np. wysypane z worka). Przy wielokrotnych wizytach polecanym
opakowaniem transportowym są minibagi ogrodnicze.
6. Odpady opakowaniowe ze styropianu będą przyjmowane w ilościach wskazujących, że pochodzą
z wyposażenia gospodarstwa domowego w nowy sprzęt AGD, RTV i inne.
7. Odpady budowlane, gruz, odpady ze styropianu w postaci drobnych ścinek/zrzynek, będą
przyjmowane do PSZOK, wyłącznie w ilościach wskazujących na ich wytworzenie wskutek remontów
i napraw prowadzonych we własnym zakresie przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych
i mieszanych.
9. Obowiązuje zakaz przywożenia do PSZOK odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do
których stosuje się odrębne przepisy.

