KOMUNIKAT
MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

z dnia 02.07.2013 r.
w sprawie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
W związku z wdrażaniem znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska uczestniczył w szeregu spotkań
z jednostkami samorządu terytorialnego w poszczególnych regionach gospodarki odpadami
województwa mazowieckiego. Podczas tych spotkań zostały przypomniane najważniejsze zadania
gmin, problemy związane z wypełnianiem ustawowych obowiązków oraz system sankcji dla gmin i
przedsiębiorców. Jednym z poruszanych tematów był obowiązek selektywnego zbierania odpadów.
Zgodnie z art.3 ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy zapewniają czystość
i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności tworzą
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w sposób zapewniający łatwy dostęp
dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone
zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych
oraz udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy, a także w sposób zwyczajowo przyjęty,
informacje o dostępnych dla mieszkańców punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza obowiązek selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, a przy tym osiągania odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu
w określonym przedziale czasowym. Obowiązkiem objęte są odpady takie jak: papier, metale,
tworzywa sztuczne, szkło, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady ulegające biodegradacji. Ponadto
w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy powinien być określony obowiązek
selektywnego zbierania na terenie nieruchomości odpadów: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony i odpady zielone. Odpady takie
powinny później trafić do PSZOK. Zorganizowane przez gminę punkty selektywnego zbierania
odpadów komunalnych – PSZOK powinny zacząć działać od 1 lipca 2013 r., tj. daty wejścia w życie
nowego systemu odbierania odpadów komunalnych.
W gminach województwa mazowieckiego selektywne zbieranie odpadów komunalnych nie
jest sprawą nową, chociaż większość gmin robi to w różny sposób, uzależniony od warunków
lokalnych, posiadanych możliwości technicznych i środków finansowych. Poniżej WIOŚ w
Warszawie przedstawia przykłady działalności punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych z terenu województwa mazowieckiego:
1)
PSZOK zarządzany przez PPUH „RADKOM” Sp. z o.o., który jest zlokalizowany w
Radomiu, przy ul. W. Witosa 96. Wyposażony został w elektroniczną, samochodową wagę najazdową
o maksymalnym tonażu 10,0 Mg, rampę wyładunkową, 10 kontenerów typu KP 5,5 z opisem rodzaju
zbieranego odpadu, pomieszczenia socjalno – biurowego.
Do PSZOK odpady dostarczać mogą mieszkańcy z terenu Gminy Miasta Radomia od poniedziałku do
piątku od godz. 1000 do 1700 oraz w soboty od godz. 900 do 1400 .
Odpady przyjmowane są od osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.
Odpady przyjęte do Punktu zbierane są w specjalistycznych kontenerach typu KP 5,5 przeznaczonych
do selektywnej zbiórki następujących rodzajów odpadów dostarczanych przez mieszkańców Miasta
Radomia:
 kontener na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 kontener na tworzywa sztuczne,
 kontener na odpady niebezpieczne pochodzące z odpadów komunalnych,









kontener na trawę i gałęzie,
kontener na gruz betonowy,
kontener na gruz ceglany,
kontener na szkło okienne,
kontener na drewno,
kontener na odpady wielkogabarytowe
kontener na zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia
W punkcie znajdują się również pojemniki do selektywnej zbiórki przeterminowanych lekarstw i
zużytych baterii.
Ponadto firma RADKOM prowadzi poza PSZOK zbiórkę odpadów takich jak:
- szkło i papier-do specjalnych pojemników rozmieszczonych w 42 punktach miasta Radomia
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe -odbiór transportem Firmy
Radkom w wyznaczonych terminach,
- odpady niebezpieczne- do specjalnych kontenerów rozmieszczanych w 29 punktach miasta Radomia,
w wyznaczonych terminach.
- przeterminowane lekarstwa -do specjalnych pojemników rozmieszczonych w 44 aptekach na terenie
miasta Radomia,
Firma RADKOM planuje również zbiórkę zużytych baterii i rozmieszczenie w 10 punktach miasta
Radomia specjalnych pojemników.
Więcej informacji na stronie:
http://www.radkom.com.pl/index.php

2) GRATO - PUNKT obsługiwany przez Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie.
Gminny Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych GRATO - PUNKT przy Miejskim Zakładzie
Oczyszczania w Wołominie funkcjonuje od października 2010 r.
Do GRATO - PUNKTU mieszkańcy miasta i gminy Wołomin mogą oddawać
bezpłatnie :
- odpady opakowaniowe ( z wyjątkiem styropianu)
- baterie
- akumulatory małogabarytowe
- opony samochodowe do 17”
- odpady wielkogabarytowe ( meble, wykładziny, dywany itp.)
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym świetlówki, akumulatory i baterie
pochodzące z gospodarstw domowych
za odpłatnością :
- odpady z tworzyw sztucznych ( meble ogrodowe, doniczki, skrzynki itp.).

- opakowania styropianowe
- czyste szyby okienne
- zużyte oleje silnikowe, przekładniowe, zaolejone szmaty i ścierki
- opakowania po farbach
- rozpuszczalniki
- opakowania po substancjach niebezpiecznych w tym po aerozolach
- odpadową papę.
Punkt jest czynny w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 700 – 1800 oraz w ostatnią sobotę w
godzinach 1000 – 1400 , w okresie letnim ( wakacje ) we wszystkie soboty.
Do oddziału GRATO - PUNKTU przy składowisku odpadów w miejscowości Lipiny Stare
mieszkańcy mogą bezpłatnie dostarczać odpady zielone ( gałęzie, trawę, liście ), odpady gruzu z
prowadzonych remontów, popioły (od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1500 ).
Zakład prowadzi kampanię informacyjną poprzez: plakaty, banery, spotkania ze wspólnotami i
spółdzielniami mieszkaniowymi.
Informacja na stronach internetowych : www.mzo.wolomin.pl, www.wolomin.org,
www.czystywolomin.pl.

3)
W Warszawie przy ulicy Chełmżyńskiej 180 powstał pierwszy w stolicy punkt selektywnego
zbierania odpadów STENA EKOSTACJA – prowadzony przez STENA RECYKLING Sp. z o.o.
Każdy mieszkaniec Warszawy może przekazać z własnego gospodarstwa domowego ponad 40
rodzajów odpadów.
Można tu oddać bezpłatnie odpady:
 drobne: karton, gazety, folia spożywcza, opakowania plastikowe, tetra pak, pet, szkło,
aluminium, drobne metale, ubrania;
 wielkogabarytowe: złom, opony, styropian, meble, drewno, gruz;
 elektryczne i elektroniczne: żarówki starego typu, żarówki energooszczędne, świetlówki,
lodówki, piekarniki, suszarki, zmywarki, drobne sprzęty AGD;
 niebezpieczne: termometry rtęciowe, przeterminowane leki, akumulatory, farby
i rozpuszczalniki, zużyte oleje, filtry olejowe, beczki po farbach, tonery, baterie.
Wszystkie dostarczone odpady są poddane recyklingowi lub utylizacji, zgodnie z obowiązującymi
standardami i normami. Oddane w stacji recyklingu niepotrzebne ubrania, firma przekazuje PCK.
Na terenie EKOSTACJI jest także prowadzony program edukacyjny. Powstał specjalny salon
pokazowy, w którym na konkretnych przykładach wyjaśniana jest idea recyklingu. Prezentowane są
między innymi proste pomysły na proekologiczne rozwiązania w domu, które mogą pomóc każdemu
na co dzień przyczyniać się do lepszego gospodarowania zasobami, chociażby poprzez prawidłową
segregację odpadów, stosowanie materiałów z recyklingu czy energooszczędnych żarówek LED.
Informacje na temat EKOSTACJI są dostępne na stronie:

http://stenaekostacja.pl/.

Do WIOŚ w Warszawie dotychczas nie wpływały interwencje dotyczące uciążliwości lub
nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem EKOSTACJI..
4)
Zarząd Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku wraz z firmą „EKO - MAZ”
prowadzą selektywne zbieranie odpadów na 3 osiedlach MSM, zamieszkanych przez 6 500 osób.
Rozstawiono 8 klimatyzowanych kontenerów, w których są przyjmowane odpady.
W kontenerach segreguje się odpady:

organiczne - kierowane następnie do kompostowni,

surowce wtórne (22 rodzaje),

odpady niebezpieczne (baterie, świetlówki, przeterminowane leki),

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
W każdym z kontenerów jest zatrudniona 1 osoba, która sortuje dostarczane przez mieszkańców
odpady komunalne.
Do WIOŚ w Warszawie nie wpływały interwencje dotyczące uciążliwości lub nieprawidłowości
związanych z funkcjonowaniem punktów zbierania odpadów.

Przedstawiając wybrane przykłady działających PSZOK – punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie zaprasza
wszystkie gminy do prezentowania swoich dokonań w zakresie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych na naszej stronie internetowej. Oczywisty warunek to spełnianie wszelkich wymagań i
przepisów ochrony środowiska, najlepiej potwierdzonych przez wyniki audytu zewnętrznego lub
kontrolę inspektorów WIOŚ. Zgłoszenia można nadsyłać pocztą elektroniczną na adres:
warszawa@wios.warszawa.pl

