
punkt Selektywnej zbiórki odpadów Komunalnych
to miejsce, w którym każdy mieszkaniec może 
bezpłatnie oddać posegregowane odpady 
niestandardowe, tj. gabaryty, gruz, przeterminowane
leki, zużyte opony czy uszkodzony termometr. 

Z
godnie z nowelizacją ustawy z 2013 roku o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach utworzenie
PSZOK-u jest obowiązkiem każdej gminy. Zakres

działania punktu, w tym rodzaje przyjmowanych odpa-
dów, ewentualne limity czy godziny otwarcia, gmina
ustala we własnym zakresie. Minimalny katalog odpa-
dów określa ustawa, co jednak nie zamyka drogi sa-
morządom do poszerzenia listy oddawanych odpadów.
Ideą PSZOK-u jest umożliwienie mieszkańcom pozby-
cia się niemal wszystkich rodzajów odpadów, które są
wytwarzane w gospodarstwach domowych, nawet tych
sporadycznych, jak baterie, uszkodzony termometr czy
przeterminowane leki. Do PSZOK-ów można oddawać
również odpady niebezpieczne, których nie można
umieszczać w tradycyjnych pojemnikach na odpady. 

PSZOK-i są zorganizowane w ten sposób, że
każdy mieszkaniec danej gminy w godzinach otwarcia
punktu może samodzielnie wyrzucić posortowane
odpady do podpisanych kontenerów. Lekaro obsłu-
guje wzorcowe PSZOK-i w Wiązownie, Józefowie, Koł-
bieli, Celestynowie, Halinowie, Konstancinie-Jeziornie 

i Warszawie. W tych punktach mieszkańcy najczęściej
oddają gruz, gabaryty, odpady zielone, jednak zdarzają
się też alkalia, popiół czy oleje.

Dzięki istnieniu tego typu obiektów problem zwią-
zany z tym, gdzie zawieźć niestandardowe, rzadko po-
wstające lub niebezpieczne odpady, został rozwiązany.
PSZOK-i stanowią idealnie dopełnienie systemu gospo-
darki odpadami, w tym systemu zbiórki odpadów spod
domu w workach lub za pomocą pojemników. Dzięki ich
istnieniu mieszkańcy nie muszą zastanawiać się, co zro-
bić z wytworzonymi odpadami, co zmniejsza ryzyko, że
wylądują one w nieodpowiednim miejscu. Co więcej,
dzięki temu, że w PSZOK-u odpady są zbierane selektyw-
nie, bez zmieszania, trafiają do odpowiednich, wyspecjali-
zowanych instalacji, co umożliwia ich recykling.

pSzoK – miejsce odpadów 
niestandardowych
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wiosna to czas początków 
i wdrażania nowych nawyków.
idealnie wpisał się w te 
działania zorganizowany 
24 kwietnia na orliku 
w zakręcie eKo dzień Sportu.
wydarzenie miało promować
odpowiedzialność 
za środowisko naturalne.

Wnaszej gminie kładziemy
duży nacisk na propagowa-

nie postaw ekologicznych i bu-
dowanie świadomości miesz-
kańców w tym zakresie, dlatego
zdecydowaliśmy się na zorgani-
zowanie EKO Dnia Sportu. Edu-
kacja przez zabawę działa
najlepiej, jest wtedy szansa do-
trzeć do całych rodzin. Mam na-
dzieję, że tego rodzaju działania
zaprocentują w przyszłości
zmianą myślenia, a w konsek-
wencji zachowań w stosunku

do ochrony środowiska, która
jest naszą wspólną odpowie-
dzialnością – mówi wójt gminy
Wiązowna Janusz Budny.

Oprócz licznych warszta-
tów ekologicznych, wręczenia
nagród w konkursie „Czyste po-
wietrze” i ekołamigłówek można

było również wziąć udział w wy-
mianie odpadów elektrycznych
na kwiaty i krzewy. 

– Zwykle patrzymy na od-
pady jako problem, którego na-
leży się szybko pozbyć.
Dlatego akcja wymiany odpa-
dów elektrycznych na rośliny
pozwala nieco zmienić per-
spektywę i pokazać, że elek-
trośmieci to tak naprawdę
cenne surowce wtórne, np.
miedź, aluminium, srebro czy
złoto, które przy odpowiedniej
obróbce mogą być powtórnie
wykorzystane – mówi Leszek
Zagórski, dyrektor firmy Le-
karo, która odebrała nieodpłat-
nie zużyte sprzęty elektryczne
z wydarzenia. W trakcie im-
prezy w Zakręcie zebrano
ponad dwie tony zużytego
sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego. Były to głównie

lodówki i drobne urządzenia
elektryczne, które Lekaro prze-
kazało do wyspecjalizowanej
instalacji recyklingu ZSEiE.

Te same urządzenia,
które przekazane do recy-
klingu są źródłem surowców,
wyrzucone do lasu czy rzeki
stają się dużym niebezpieczeń-
stwem dla środowiska, a tym
samym też dla nas wszystkich.
Odpady elektryczne zawierają
takie substancje jak rtęć, freon,
azbest, kadm czy związki
bromu, które po wydostaniu
się np. z zardzewiałej lodówki,
stłuczonego kineskopu telewi-
zora czy rozbitych świetlówek
przenikają do gleby, wód grun-
towych i powietrza. Dlatego
tak ważne jest oddawanie od-
padów elektrycznych do prze-
znaczonych do tego punktów
lub instalacji. 

Czy odpady to rzeCzywiśCie śmieCi?

EKO Dzień Sportu w Zakręcie


