Gospodarka odpadami komunalnymi
Miasta i Gminy Czarne

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Na terenie Gminy Czarne funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK), na ternie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych
innych niż niebezpieczne i obojętne w Nadziejewie: Nadziejewo 41, 77-330 Czarne,
który jest prowadzony przez:
Usługi Komunalne "Ekspres" s.c. Jerzy Skotarczak, Robert Brodecki
z siedzibą ul. Kościuszki 42
77-330 Czarne
tel./fax 59 83 33 574
e-mail: ekspresczarne@poczta.fm
Obsługa PSZOK :
● w każdą środę w godzinach od 12.00-16.00
● w sobotę w godzinach od 8.00 do 16.00

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będą bezpłatnie przyjmowane od
wszystkich właścicieli nieruchomości, odpady komunalne: według następujących frakcji:
► papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw
sztucznych, metale, opakowania z metali oraz opakowania wielo materiałowe,
► szkło oraz opakowania ze szkła,
► chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, użyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
► meble i inne odpady wielkogabarytowe,
► odpady budowlane i rozbiórkowe zużyte opony popioły.
Przez cały rok przyjmuje się bezpłatnie posegregowane w/w odpady dostarczone do PSZOK przez
mieszkańców Gminy Czarne we własnym zakresie.
Odpady budowlane i rozbiórkowe powstają przy remoncie domu, mieszkania. Należą do nich: gruz
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budowlany i ceramiczny, resztki paneli, tapet itp. Odpadów poremontowych czy budowlanych nie
powinno się pozbywać na własną rękę.
Zgodnie z założeniami nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w ramach ponoszonych
przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina odbiera
odpady budowlane i rozbiórkowe jako odpady komunalne, gdy pochodzą one z prac remontowobudowlanych wykonywane samodzielnie. Natomiast jeżeli remont mieszkania prowadzony jest przez
firmę remontową, wówczas ta firma staje się wytwórcą odpadów i jest odpowiedzialna za zbierania i
wywóz na swój koszt.- winni posiadać umowę z firmą wywożącą odpady . Jeśli właściciel
nieruchomości sam dokonuje remontu lub buduje dom , usunięcie powstałych odpadów odbywa się
w dwojaki sposób :
1) wytwórca tych odpadów wysegregowane odpady zawierające wyłącznie gruz może je odwieźć
nieodpłatnie własnym transportem do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w
Nadziejewie (byłe składowisko odpadów) w każdą środę w godz.12:00- 16:00 oraz sobotę w godz. 8mej do 1600 lub
2) w innych przypadkach, a więc występowania odpadów zawierających poza gruzem inne materiały
budowlane wytwórca zgłasza do tut. urzędu tel.598332 078 w.28 lub 36 indywidualnie potrzebę
wykonania usługi.
W ramach usługi jest zobowiązany do dostarczenia i odbioru kontenera 7 m3 na odpady budowlane i
rozbiórkowe lub worka na gruz o pojemności 500 litrów na zlecenie tut .urzędu przesłane faxem lub
mailem, w dniu następnym po otrzymaniu zlecenia.
Wytwórca odpadów przed wykonaniem usługi wywozu dokonuje opłaty na konto wykonawcy w
wysokości od kontenera 7m³ na odpady budowlane i rozbiórkowe – 250,00 zł brutto,
a za worek na gruz o pojemności za każde 500 litrów - 65,00 zł

