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 Zgodnie z obowiązującymi przepisami – art. 3 ust. 2 pkt 6,
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.
1454 ze zm.) gminy zapewniają czystość i porządek
na swoim terenie tworząc warunki niezbędne do jego
utrzymania, a w szczególności tworzą punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.

 Gmina zobowiązana jest do utworzenia co najmniej jednego
stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, samodzielnie lub wspólnie z inną gminą
lub gminami - art. 3 ust 2a ustawy

 PSZOK - to miejsce na terenie gminy, w którym mieszkańcy
mogą pozostawiać odpady komunalne zebrane w sposób
selektywny, których nie można oddać w ramach
co miesięcznej zbiórki odpadów organizowanej
w workach lub pojemnikach.



Punkt selektywnego zbierania odpadów                        
komunalnych powinien zapewniać:

 łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy,

 przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych
jak:

- przeterminowane leki i chemikalia,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- zużyte opony,

- odpady zielone,

- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady 
komunalne,

- a także odpady komunalne określone  w przepisach 
wydanych na podstawie art. 4a (papier, szkło, metale, 
tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, 
ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów). 



 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, jak

sama nazwa wskazuje, jest miejscem składowania

posegregowanych odpadów a nie "wysypiskiem śmieci".

 PSZOK to uzupełnienie systemu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych. 

 W PSZOK – u nie będzie przyjmowany złom oraz

zmieszane odpady komunalne.

 Będą przyjmowane posegregowane odpady komunalne

i odpady opakowaniowe powstające w gospodarstwach

domowych (np. opakowania z metali).

 Odpady dostarczane do PSZOK przez mieszkańców gminy

będą podlegać ewidencjonowaniu.

 Podstawą przyjęcia odpadu danego rodzaju do PSZOK-u

będzie uchwała podjęta przez radę gminy

na podstawie art. 6r ust. 3 u.u.c.p.g.



 Gmina Łukowica w 2017 r. złożyła wniosek

w ramach Małopolskiego RPO na lata 2014-2020

o przyznanie dotacji na budowę punktu

selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz

odbiór azbestu od mieszkańców. Wniosek został

pozytywnie oceniony i uzyskał dofinansowanie

w wysokości 269 955,92 tys. zł przy wartości całego

projektu w kwocie 360 316,48 tys. zł.

 Projekt zakłada budowę Punktu Selektywnego

Zbierania Odpadów Komunalnych wraz

z niezbędną infrastrukturą.



 Zgodnie z opracowanym projektem budowlanym PSZOK

stanowi ogrodzoną i utwardzoną nawierzchnię o powierzchni

160 m2. Inwestycja będzie estetyczna i uporządkowana.

Na placu powstaną 2 wiaty (każda o powierzchni 35m2), pod

którymi w szczelnych kontenerach będą gromadzone odpady

takie jak np. farby, akumulatory, baterie, leki i świetlówki.

Na placu znajdą się również kontenery typu KP-7 na: meble,

opony, gruz budowlany, sprzęt elektroniczny itp. W sumie

w skład PSZOK będzie wchodziło 10 szczelnych kontenerów

na odpady, które do tej pory są odbierane dwa lub cztery razy

w roku w ramach tzw. „gabarytów”. Odpady będą

systematycznie odbierane, bezpośrednio po zapełnieniu

kontenerów przez firmę wyłonioną w przetargu do obsługi

systemu gospodarki odpadami. PSZOK będzie obsługiwany

przez pracownika nadzorującego odbiór odpadów

gabarytowych i niebezpiecznych od mieszkańców.





 Ze względu na rodzaj odpadów oddawanych do PSZOK nie należy
się spodziewać przykrego zapachu lub gryzoni. Odpady typowe
z gospodarstw domowych będą nadal odbierane na starych zasadach,
czyli w workach lub pojemnikach bezpośrednio z posesji
mieszkańców dwa razy w miesiącu.

 Ustawa zobowiązuje. PSZOK jest obowiązkiem gminy
i od tego nie da się uciec.

 Jeżeli teraz nie zrealizujemy tej inwestycji przy udziale
środków zewnętrznych, w najbliższym czasie będziemy
musieli wygospodarować środki z własnego budżetu.

 Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych powinny zostać pokryte z
pobranych od mieszkańców opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt 2.



UMOWA DOFINANSOWANIA 

 UMOWA PODPISANA w DNIU 26.09.2018 r.

 W ramach umowy przewidziana jest budowa PSZOK  
która obejmuje:

 budowę wiat magazynowych na odpady - szt. 2;

 modernizację pomieszczenia socjalnego;

 modernizację drogi dojazdowej i placu manewrowego 
– 160 m2;

 zakup kontenerów.

 Planowany zakres prac dotyczących usuwania 
azbestu obejmuje:

 odbiór odpadu azbestowego;

 transport;

 utylizacja odpadu azbestowego. 





MAPA Z LOKALIZACJĄ



SZKICE WIAT



RODZAJE KONTENERÓW

 W ramach działania planuje się zakup następujących 
kontenerów:

 Kontener Kp 10 (pojemność ok. 10 m3 na odpady:
wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe z remontów
prowadzonych samodzielnie niewymagających pozwolenia
na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania
robót, zielone i ogrodowe) - 2 szt.

 Kontener Kp 7 (pojemność ok. 7m3, na odpady: zużyte
opony) - 1 szt.

 Kontener 1100 l (pojemność: 1,3 m3, na odpady: papier
i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory,
tekstylia, opakowania wielomateriałowe) - 6 szt.

 Kontener 60 l (pojemność 0,06 m3, na odpady:
przeterminowane lekarstwa) - 1 szt.



 Przyznane dofinasowanie w kwocie 269 955,92 zł.

 85 % kosztów kwalifikowalnych.

 Realizacja do 30.06.2020r.

 W ramach projektu przewidziane jest również 

odebranie 440 ton azbestu z 110 posesji.

 W 2018r. odebrano blisko 200 ton. 

 W 2019r. odebrano 97 ton.



PRZYKŁADOWE ELEMENTY PSZOK

RABA WYŻNA
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