Informujemy, że od maja 2017r. otwarty zostanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych zlokalizowany przy oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie. Będzie on czynny w każdą
środę począwszy od 10 maja 2017 roku w godz. od 7.00 -15.00 oraz w każdą trzecią sobotę miesiąca
w godz. 9.00 -15.00.
W PSZOK przyjmowane będą odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, wytworzone
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych pochodzących z terenu Gminy Rozdrażew. Odpady
wytworzone przez prowadzących działalność gospodarczą na tych nieruchomościach
(np. wykonujących remont, rozbudowę, pielęgnację terenów zielonych itp.) powinny być przekazane
do przedsiębiorcy, z którym wykonawca ma zawartą stosowną umowę na przekazanie odpadów innych
niż komunalne.
Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:
1) papier, tektura (makulatura),
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4) opakowania wielomateriałowe,
5) szkło,
6) odpady zielone,
7) przeterminowane leki i chemikalia (leki można oddać także do pojemników w aptekach),
8) zużyte baterie i akumulatory (baterie i małe akumulatory można oddać także do pojemników
w szkołach, przedszkolach i Urzędzie Gminy)
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe (wykładziny, dywany)
11) odpady budowlane i rozbiórkowe /czysty gruz/ w ilości nie większej niż 150kg/rok z gospodarstwa
domowego,
12) zużyte opony, w ilości do 4 szt. od jednego pełnoletniego mieszkańca rocznie,
13) żarówki, świetlówki, lampy, termometry,
14) szkło stołowe i żaroodporne, kryształy, ceramikę, porcelanę, fajans,
15) lustra, szkło okienne, okna
16) twardy plastik (zabawki, sztuczne kwiaty, wiaderka, doniczki),
17) pojemniki i puszki po farbach i lakierach, pojemniki po aerozolach,
18) małe opakowania po środkach owadobójczych i chwastobójczych używanych
w przydomowych ogrodach,
19) styropian,
20) odpady gipsowo-kartonowe,
21) odzież i tekstylia

Rodzaje odpadów komunalnych nie przyjmowanych do PSZOK:
- zmieszane odpady komunalne (podlegające gromadzeniu w kubłach)
- odpady zawierające azbest, ondulinę, papę, smołę itp.,
- oleje silnikowe – przepracowane,
- szyby i części samochodowe, części karoserii (zderzaki),
- odpady z działalności gospodarczej,
- odpady z działalności rolniczej (siatki, folie, opony od pojazdów i sprzętów rolniczych),
- odpady medyczne, w tym zużyte strzykawki.
Na terenie PSZOK obowiązywać będzie segregacja odpadów. Dostarczający odpady będzie
zobowiązany umieścić je w kontenerach lub pojemnikach przeznaczonych dla poszczególnych
rodzajów odpadów, dlatego warto, by dostarczone odpady były posegregowane i nie zanieczyszczone
innymi odpadami. Przyjmowane odpady podlegać będą ważeniu i wpisaniu do prowadzonej przez
pracownika ewidencji z podaniem danych dostarczającego odpady. Dokonując przekazania odpadów
należy okazać pracownikowi dowód osobisty, prawo jazdy lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

