„SKUPO-PSZOK”
MIĘDZYGMINNY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH „SKUPO-PSZOK”
DLA MIESZKAŃCÓW ORAZ WŁAŚCICIELI DZIAŁEK REKREACYJNYCH
Z TERENU GMIN: BIELSK, BRUDZEŃ DUŻY, CZERWIŃSK NAD WISŁĄ, DROBIN, GĄBIN, GMINA GOSTYNIN,
ŁĄCK, PACYNA, SŁUPNO, STARA BIAŁA, STAROŹREBY, SZCZAWIN KOŚCIELNY, WYSZOGRÓD.
1.
2.
3.
4.

Operatorem SKUPO-PSZOKu jest: RSC Recycling Service Center
Adres: ul. Strażacka 6, 09-530 Gąbin
Godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz w soboty w godzinach: 8:00 – 14:00
SKUPO-PSZOK przyjmuje odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych oraz działek rekreacyjnych, na które złożono
deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi
5. SKUPO-PSZOK:
SKUPUJE ODPADY KOMUNALNE:



opakowania z papieru i tektury
papier i tektura





BEZPŁATNIE PRZYJMUJE ODPADY KOMUNALNE:
odpady zielone
opakowania wielomateriałowe
opakowania ze szkła













opakowania z matali
metale
miedź
brąz
mosiądz
aluminium
ołów
cynk
żelazo i stal
cyna
mieszaniny metali





szkło
leki cytotoksyczne i cytostatyczne
leki inne niż wymienione w 20 01 31








opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone
oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
rozpuszczalniki
kwasy
alkalia
lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające
substancje niebezpieczne
farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż
wymienione w 20 01 27
detergenty zawierające substancje niebezpieczne
detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
środki ochrony rośli inne niż wymienione w 20 01 19
odpady wielkogabarytowe



zużyte opony



odpady betonu oraz gruz betonowy z remontów prowadzonych we
własnym zakresie, niewymagających pozwolenia na budowę lub
zgłoszenie
gruz ceglany
odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
usunięte tynki, tapety, okleiny itp.












opakowania z tworzyw sztucznych
tworzywa sztuczne



baterie i akumulatory łącznie z bateriami i
akumulatorami wymienionymi w
16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane
baterie i akumulatory zawierające te baterie
baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01
33
urządzenia zawierające freony
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne
niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne











niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35

W skupie przyjmowane są odpady posortowane
według powyższych frakcji. Odpady opakowaniowe –
czyste i umyte.
6.





7.







 drewno
 szkło (np. szkło okienne)
 kable inne niż wymienione w 17 04 10
 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
 materiały budowalne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
 tworzywa sztuczne
 tłuczeń torowy (kruszywo) inne niż wymienione w 17 05 07
 miedź, brąz mosiądz
 odzież
 tekstylia
 popioły paleniskowe
Odpady niebezpieczne w postaci ciekłej muszą być przekazywane w szczelnych,
zamkniętych opakowaniach z podaną nazwą zawartości.
Gruz budowlany można przekazać luzem.

Zasady przyjmowania odpadów przez SKUPO-PSZOK:
Transport odpadów komunalnych do SKUPO-PSZOKu mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie
Wjazd na teren SKUPO-PSZOKu odbywa się za wiedzą i zgodą pracownika obsługi
Do rozładunku odpadów, w miejscu wskazanym przez pracownika SKUPO-PSZOKu, zobowiązany jest ich dostawca
Każdorazowe przyjęcie odpadów potwierdzane jest na formularzu przyjęcia odpadów
Podczas przebywania na terenie SKUPO-PSZOKu należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom obsługi.
W SKUPO-PSZOKu nie będą przyjmowane takie odpady jak:
Zmieszane odpady komunalne
Eternit i azbest
Odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w wyniku prac wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę
Smoła i papa
Odpady pochodzące z demontażu pojazdów
Opony pochodzące z działalności rolniczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony




Odpady medyczne
Odpady, których ilość i rodzaj wskazuje na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe (np. pochodzą działalności
gospodarczej, rolnej, instytucji)

8. Telefon kontaktowy:
 Do Międzygminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tel.: 697 – 966 – 004.
 Do Związku Gmin Regionu Płockiego, tel.: (24) 366 03 00.
*Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Związku Gmin
Regionu Płockiego dostępny jest na stronie internetowej: www.odpady.zgrp.pl oraz w biurze SKUPO-PSZOKu.

