
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz naszych klientów związane z zagrożeniem 

rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych, czyli PSZOK obowiązują następujące zasady przyjmowania odpadów.  

1. Obowiązek noszenia maseczek przez klientów zakrywających nos i usta.  

2. Na terenie może znajdować się tylko dwóch klientów/dwa samochody.  

3. Zakaz korzystania z PSZOK osobom przebywającym na kwarantannie.  

4. Do PSZOK należy przywieźć wcześniej wysegregowane odpady.  

5. Przypominamy, że rozładunek leży po stronie Klienta.   

  

ABY MÓĆ SKORZYSTAĆ Z PSZOK, NALEŻY PRZEDSTAWIĆ  

POTWIERDZENIE UREGULOWANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA BIEŻĄCY MIESIĄC I NIE MOŻNA  

POSIADAĆ ZALEGŁOŚCI W OPŁACIE.  

  

DO PSZOK PRZYJMOWANE SĄ niżej wymienione odpady komunalne pochodzące z 

gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie gminy Kłaj, dostarczone przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych:   

1. Papier i tektura  

2. Metale  

3. Tworzywa sztuczne  

4. Odzież i tekstylia  

5. Opakowania wielomateriałowe  

6. Szkło  

7. Odpady biodegradowalne –gałęzie do 1 metra długości, opadłe liście i skoszona trawa 

8. Meble i inne odpady wielkogabarytowe do 300 kg na rok  

9. Przeterminowane leki  

10. Chemikalia  

11. Zużyte baterie i akumulatory  

12. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  

13. Opony z samochodów osobowych 4 sztuki na rok. Osoby, które zgłosiły pobyt 

sezonowy nie mogą oddawać opon.  

14. Odpady budowlane i rozbiórkowe do 300 kg na rok   

UWAGA!!!  

PSZOK NIE PRZYJMUJE TAKICH ODPADÓW JAK:  

1. Zmieszanych odpadów komunalnych.  

2. Materiałów zawierających azbest.  

3. Szyb samochodowych, części samochodowych (tj. zderzaki, reflektory).  



4. Odpadów nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), dla 

których nie istnieje możliwość ustalenia składu chemicznego.  

5. Odpadów w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek 

substancji znajdujących się wewnątrz opakowania.  

6. Odpadów  w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej  

wszelkie odpady w ilościach masowych ( w beczkach, workach, skrzyniach np.  

zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu).  

7. Wszystkich odpadów wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa 

domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole 

chemiczne, odczynniki chemiczne).   

  

Pamiętaj, że pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, 

ale wskazują miejsce, gdzie należy je złożyć, i w którym pojemniku lub koszu  

umieścić. Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po twojej stronie.  

  

Pamiętaj, obsługa PSZOK ma prawo zażądać od osoby dostarczającej odpady 

dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, 

itp.) oraz dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za bieżący miesiąc (dopuszczalne jest również zdjęcie 

potwierdzenia przelewu)  

  

  

  


