SKUPO-PSZOK – PROSTE ROZWIĄZANIE NA PROBLEMOWE ODPADY!
PSZOK - czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to miejsce, w którym mieszkańcy Gmin
objętych systemem gospodarowania odpadami ZGRP w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane problematyczne odpady komunalne.
Gdzie? Gąbin, ul. Strażacka 6, 09-530 Gąbin.
Kiedy? poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz.: 9:00 -17:00, sobota w godz.: 8:00 -14:00.
Dla kogo? Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, w tym domków letniskowych, którzy złożyli do Biura
Związku Gmin Regionu Płockiego deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z terenu gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno,
Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród.
Jak? Aby oddać odpady do SKUPO-PSZOK-u wystarczy przyjechać do Punktu z dowodem osobistym, a wszelkie
formalności załatwiane są z pomocą pracowników SKUPO-PSZOK-u. Następnie należy umieścić przywiezione
odpady we wskazanych przez pracowników SKUPO-PSZOK-u pojemnikach. Istnieje również możliwość zlecenia
transportu odpadów innej osobie, która w imieniu wytwórcy odpadów dostarczy je do SKUPO-PSZOK-u - w tym
przypadku konieczne jest przekazanie osobie transportującej odpady wypełnionego oświadczenia.
Druk oświadczenia dostępny jest na stronie www.odpady.zgrp.pl w zakładce: „SKUPO-PSZOK”.
*SKUPO-PSZOK posiada również ofertę transportu odpadów z miejsca ich powstania do miejsca siedziby SKUPO-PSZOK-u
tj. ul. Strażacka 6, 09-630 Gąbin – więcej informacji pod numerem tel.: 697 966 004.

To dopiero początek… Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt pn. „Organizacja systemu
PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” został wybrany do dofinansowania. W pierwszym etapie
powstanie 12 PSZOK-ów, na które Związek Gmin Regionu Płockiego pozyskał dofinansowanie ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
SKUPO-PSZOK w Gąbinie jest jednym z kilkudziesięciu Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
które Związek zamierza uruchomić na terenie 13-stu gmin objętych systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi.

Dlaczego warto korzystać ze SKUPO- PSZOK-u?
Odpady, które dotychczas można było oddać dwa raz do roku podczas mobilnej
zbiórki odpadów, można do SKUPO-PSZOK-u oddać w wybranych przez siebie terminie.

Nie chcę czekać pół roku- te odpady oddaję do PSZOK-u!
OPONY: SKUPO-PSZOK przyjmuje opony pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych, z pojazdów
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (np. opony pochodzące z samochodów osobowych, motorowerów,
motocykli, rowerów, wózków dziecięcych itp.), niepochodzące z działalności gospodarczej lub rolniczej w liczbie
do 8 sztuk liczonych łącznie od jednego gospodarstwa domowego na każdy rok kalendarzowy.
ODPADY REMONTOWO-BUDOWLANE : W SKUPO-PSZOK-u można (bez konieczności wcześniejszego zgłaszania)
oddać selektywnie zgromadzone odpady budowlane i rozbiórkowe, w tym gruz, pochodzące z drobnych
remontów i budów prowadzonych we własnym zakresie, niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia
zamiaru budowy lub wykonania robót w ilości do 0,5 tony rocznie z jednego gospodarstwa domowego.

Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest w miejscu działania PSZOK
www.odpady.zgrp.pl (zakładka SKUPO-PSZOK).

oraz na stronie internetowej ZGRP

W SKUPO- PSZOK-u można również oddać:
Oddawanie gruzu nie było dotychczas możliwe w ramach opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. SKUPO-PSZOK daje mieszkańcom możliwość pozbycia się
odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w tym gruzu w ilości do 0,5 tony rocznie
z jednego gospodarstwa domowego.

W SKUPO- PSZOK-u, w ramach deklaracji można również oddać takie odpady jak:

Nie każdy odpad to śmieć! Sprawdź, co możesz z tego mieć !

SKUPO-PSZOK funkcjonujący dla Gmin, których system gospodarowania odpadami komunalnymi powierzono
Związkowi Gmin Regionu Płockiego jest jednym z nielicznych, jeśli nie jedynym z funkcjonujących w Polsce
PSZOK-ów, działającym w formule łączącej skup surowców wtórnych z bezpłatnym przyjmowaniem odpadów
problemowych. Za dostarczenie powyższych surowców wtórnych (w przypadku gdy surowiec jest czysty i umyty
oraz zgromadzony w odrębnym worku) mieszkaniec otrzyma zapłatę. A może warto zaangażować dzieci?
Będzie to dla nich dobra lekcja ekologii i ekonomii. Informację o cenach surowców można
uzyskać pod numerem tel. 697 966 004 lub w biurze SKUPO-PSZOKu.

Tych odpadów SKUPO-PSZOK nie przyjmuje:
•
•
•
•

•

zmieszane odpady komunalne;
eternit i azbest;
smoła i papa;
odpady budowlane i rozbiórkowe, których
ilość lub skład wskazuje, że pochodzą
z nieruchomości niezamieszkałej lub
powstały w wyniku budowy, czy też
rozbiórki budynku lub obiektu, bądź
powstały w wyniku prac prowadzonych
przez wykonawców robót budowlanych;
pozostałe
odpady,
których
ilość
lub skład wskazuje na pochodzenie
z innego źródła niż gospodarstwo domowe

•
•

odpady pochodzące z demontażu
pojazdów;
opony pochodzące z działalności rolniczej
oraz opony z pojazdów większych niż
pojazdy
o
dopuszczalnej
masie
całkowitej do 3,5 tony.

Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest w miejscu działania PSZOK
www.odpady.zgrp.pl (zakładka SKUPO-PSZOK).

oraz na stronie internetowej ZGRP

