Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych
(PSZOK)
Wójt Gminy Studzienice informuje, że od dnia 1 stycznia 2015 roku na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów
Sierzno Sp. z o.o. z siedzibą w Sierznie, 77-131 Rekowo funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy Studzienice.
PSZOK jest czynny w następujące dni robocze
każdego tygodnia:
* Wtorek w godz. 12.00 – 15.00
* Sobota w godz. 8.00 – 15.00
PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne zebrane selektywnie, pochodzące z gospodarstw
domowych z terenu gminy Studzienice. Przyjmowanie odpadów dostarczonych przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z terenu gminy Studzienice będzie możliwe po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość
i adres zamieszkania na terenie gminy Studzienice (np. dowód osobisty lub potwierdzenie zamieszkania).
W PSZOK nieodpłatnie przyjmowane są niżej wymienione rodzaje odpadów:
- papier i tektura,
- tworzywa sztuczne,
- opakowania wielomateriałowe,
- szkło,
- metale
- popiół z palenisk,
- odpady ulegające biodegradacji,
- opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony
roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne),
- zużyte opony,
- zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC,
- odzież,
- tekstylia,
- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
- urządzenia zawierające freony,
- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice,
- zużyte baterie i akumulatory
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (sprzęt musi być kompletny; w przypadku niekompletnego sprzętu
opłata pobierana jest zgodnie z obowiązującym w PSZOK cennikiem),
- meble i inne odpady wielkogabarytowe (powyżej ilości 200 kg/nieruchomość/rok odpady wielkogabarytowe
przyjmowane są odpłatnie zgodnie z obowiązującym w PSZOK cennikiem).
Odpady budowlano-rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych z terenu gminy Studzienice PSZOK
przyjmuje nieodpłatnie w ilości do 1 m3 od gospodarstwa domowego na rok. Za ww. odpady dostarczone
w ilościach większych niż 1 m3 od gospodarstwa domowego na rok pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującym
w PSZOK cennikiem.
W PSZOK nie będą przyjmowane:
- zmieszane odpady komunalne,
- odpady budowlane zawierające azbest,
- odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż
gospodarstwo domowe,
- odpady nieprawidłowo zabezpieczone (dotyczy odpadów niebezpiecznych), odbiegające właściwościami od ww.
rodzajów odpadów lub zanieczyszczone w sposób uniemożliwiający klasyfikacje odpadów zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.
Szczegółowe informacje dotyczące PSZOK zawarte są w Regulaminie funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych, dostępnym w PSZOK, w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Kaszubskiej 9 w Studzienicach (tel. 59 8216606)
oraz na stronie internetowej bip.studzienice.pl (zakładka: Gospodarka Odpadami)

Jednocześnie informuje się, że zbiórki zużytego sprzętu RTV, AGD, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych w poszczególnych miejscowościach będą odbywały się nadal dwa razy w roku.
Harmonogramy zbiórek zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

