INFORMACJA
Wójt Gminy Grębów informuje, iż Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się
na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w Jeziórku.
PSZOK czynny jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7 00 do 15 00.
W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów do PSZOK może być okresowo wstrzymane – informacja o w
wstrzymaniu przyjmowania odpadów zostanie zamieszczona z 2-dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej:
www.grebow.com.pl
PSZOK przyjmuje odpady nieodpłatnie. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne, tj. odpady wytworzone i dostarczone
samodzielnie przez mieszkańców Gminy Grębów.
Operatorem PSZOK jest Gminny Zakład Komunalny w Grębowie, 39 – 410 Grębów 387.
Dostarczenie odpadów do PSZOK można zgłaszać pod nr. tel. 15-8112665 w godz. od 7 00 do 15 00
Na dostawcy odpadów do PSZOK spoczywa obowiązek udokumentowania prawa do nieodpłatnego przekazania odpadów np.
poprzez przedstawienie dokumentu lub oświadczenia potwierdzającego zamieszkiwanie na terenie Gminy Grębów. W celu
jednoznacznej identyfikacji dostawcy odpadów obsługa PSZOK ma prawo zażądać okazania dowodu tożsamości.
Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie wskazane poniżej rodzaje odpadów:









papier,
metale,
tworzywa sztuczne,
szkło,
opakowania wielomateriałowe,
przeterminowane leki,
chemikalia, przepracowane oleje
zużyte baterie i akumulatory,










zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe,
zużyte opony,
odpady zielone,
odpady budowlane i rozbiórkowe,
termometry rtęciowe.
metal, w tym opakowania z metalu,
odzież.

1) Odpady płynne lub odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych pojemnikach, zawierających
informację o rodzaju odpadu.
2) Odpady zielone tj. trawa, liście, ścinki gałęzi i żywopłotów przyjmowane są w workach foliowych.
3) Odpady pozostałe, z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, opon
oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, należy dostarczać do PSZOK w opakowaniach zbiorczych np. workach
foliowych.
4) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może być dostarczany luzem. Sprzęt nie może być zdekompletowany.
5) Odpady wielkogabarytowe (meble, skrzynie, wózki itp.) dostarczane do PSZOK muszą być opróżnione z zawartości oraz
nie mogą zawierać innych odpadów.
6) Opony dostarczane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z: rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz z pojazdów
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.
7) Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczać selektywnie z podziałem na:
a) odpady betonu i gruzu betonowego,
b) odpady gruzu ceglanego,
c) odpady ceramiczne i elementy wyposażenia: sanitarne, armatura itp.,
d) drewno: ościeżnice, drzwi, ramy okienne, parkiety, boazerie itp.,
e) szkło: szyby okienne, lustra, luksfery itp.,
f) tworzywa sztuczne: płytki PCV, instalacje PCV, panele ścienne itp.
W PSZOK nie będą przyjmowane niżej wymienione odpady:
 odpady budowlane i rozbiórkowe, zawierające azbest, papę, smołę i inne odpady niebezpieczne,
 od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe, przy czym za
takie uznawane będą ilości przekraczające o 100% średnie wskaźniki wytwarzania odpadów komunalnych, określone w
WPGO dla województwa podkarpackiego,
 opony z pojazdów ciężarowych, sprzętu budowlanego i urządzeń przemysłowych.
Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:
1) podporządkowania się zaleceniom obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca oraz sposobu zdeponowania
dostarczonych odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK,
2) zachowania wymogów przepisów BHP i p.poż., nie używania otwartego ognia, nie palenia papierosów,
3) dostosowania się do kierunków ruchu wynikających z oznaczeń,
4) stosowania się do ogólnych przepisów ruchu drogowego.
Na terenie PSZOK zabrania się przebywania osób niepełnoletnich.

Wyjaśnienie o odpadach:
1) Zużyte opony – pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym tj. z samochodów osobowych, motocykli,
motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich, czterokołowców oraz przyczep do tych pojazdów,
2) Odpady zielone – części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych tj. trawa, liście, gałęzie, wycięte rośliny, choinki z
wyłączeniem ziemi, pni, karp i konarów powstałych w wyniku wycinki drzew. Odpady zielone nie mogą zawierać:
zanieczyszczeń natury nieorganicznej (ziemia, kamienie), resztek jedzeniowych pochodzenia zwierzęcego, pozostałości po
spaleniu.
3) Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z przebudowy, demontażu lub remontów budynków mieszkalnych - gruz
ceglany, betonowy, materiały ceramiczne, drewno, usunięte fragmenty tynku z wyłączeniem odpadów zawierających substancje
niebezpieczne (np. opakowania po farbach, lakierach, asfalt, smoła itp.), papy, eternitu i azbestu.
4) Meble i inne odpady wielkogabarytowe – wytworzone w gospodarstwie domowym, tj. łóżka, materace, meble, wózki
dziecięce, deski itp. z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
5. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady zebrane selektywnie oraz dostarczone w sposób
umożliwiający ich selektywne odebranie.
6. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady zielone znajdujące się w stanie umożliwiającym ich dalsze zagospodarowanie w procesie
kompostowania, tj. nie mogą być w stanie rozkładu, zagnite czy sfermentowane.
7. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące wytworzone we własnym zakresie przez
właścicieli gospodarstw domowych.

PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady dostarczane w sposób selektywny, umożliwiający selektywne odebranie
i gromadzenie odpadów zgodnie z ich kategoriami.
Każdorazowe przyjęcie odpadów w PSZOK zostanie zarejestrowane w formularzu zawierającym datę przyjęcia odpadu,
rodzaj, kod i wagę odpadu oraz dane przekazującego odpady tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.
Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny z Regulaminem oraz nie wymienionych
w Regulaminie.

