
PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GNOJNIKU 
GODZINY OTWARCIA:  (teren byłego SKR-u w Gnojniku) 
w soboty w godzinach 8.00-12.00, oraz w poniedziałki w godz. 13.00-17.00 (od 1 listopada do 31 marca) 
                                                                        w godz. 14.00-18.00 (od 1 kwietnia do 31 października) 

 

Każdy mieszkaniec gminy Gnojnik w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze gminy 
Gnojnik może przywieźć do PSZOK następujące rodzaje odpadów zebranych selektywnie: 
1. przeterminowane chemikalia – np. farby, rozpuszczalniki, oleje odpadów. Opakowania po substancjach niebezpiecznych płynnych nie 

mogą być uszkodzone. 
2. świetlówki i żarówki, 
3. zużyte baterie i akumulatory, 
4. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
5. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne– odpady budowlano – remontowe dostarczane do PSZOK nie mogą 

pochodzić z działalności gospodarczej, 
6. meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
7. zużyte opony, 
8. odpady zielone – części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych tj. trawa, liście, gałęzie, wycięte rośliny, choinki. Odpady 

zielone nie mogą zawierać: zanieczyszczeń natury nieorganicznej (ziemia, kamienie), resztek jedzeniowych pochodzenia zwierzęcego, 
pozostałości po spaleniu. 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. 

9. odpady tekstylne, w tym ubrania, dywany, pościel, obuwie itp. 
10. popiół, 
11. przeterminowane leki. 

 

 Przekazując do PSZOK odpady należy okazać dowód osobisty! 

 Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone! 

 Obsługa PSZOK ma prawo odmowy przyjęcia odpadu, jeżeli ilość odpadu wskazuje na źródło pochodzenia odpadu inne niż 
gospodarstwo domowe osoby przekazującej odpady lub jeżeli przywożone są odpady, które odbiera firma Dimarco! 

 Przywożąc wielkogabaryty, popiół czy gruz, należy ten zamiar zgłosić wcześniej do Urzędu Gminy – pok. nr 1 na parterze,  tel. 
146869600 wew. 35 lub do obsługi PSZOK tel. 669885804. Ponadto oddający odpady powinien zapewnić sobie pomoc drugiej osoby 
przy rozładunku i przeniesieniu cięższych śmieci. Należy również mieć na uwadze, że przywieziony popiół należy własnoręcznie 
przeładować do wskazanego przez pracownika PSZOK kontenera, dlatego sugeruje się przywożenie popiołu w workach co znacznie 
usprawni obsługę mieszkańców. 

 


