
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH

(PSZOK)
Czyli w jaki sposób można łatwo 

pozbyć się problemowych 
odpadów komunalnych



Od 1 lipca 2013 r. w ramach 
systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi 

odbierane są odpady          
MOKRE, SUCHE i POPIÓŁ



Dodatkowo na terenie miasta cyklicznie 
organizowane są zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych, tzw. wystawki 
przydomowe oraz mobilne zbiórki 
„elektrośmieci”, a w wyznaczonych aptekach 
można oddać przeterminowane leki.

Pozostałe rodzaje 
odpadów należy zbierać 
selektywnie i zgodnie    
z przepisami oddawać 
do PSZOK.



Zgodnie z ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, gmina 

zobowiązana jest do utworzenia 
punktów selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych w sposób 
zapewniający łatwy dostęp dla 

wszystkich mieszkańców gminy.



LOKALIZACJA
PSZOK musi być zorganizowany na 
utwardzonym, ogrodzonym i oświetlonym placu



LOKALIZACJA
Na terenie PSZOK będzie 
znajdował się budynek 
(kontener) z zapleczem 
administracyjno-socjalnym 
oraz kilka kontenerów,        
do których pod nadzorem 
pracownika PSZOK 
przyjmowane będą tylko 
niektóre odpady komunalne 
pochodzące z gospodarstw 
domowych.



PSZOK nie będzie zakładem 
przetwarzającym odpady komunalne

Na terenie PSZOK nie będzie 
sortowni, kompostowni, punktu 

przetwarzania odpadów 
wielkogabarytowych, czy odpadów 

budowlanych. 

Nie będą również w tym 
miejscu składowane żadne 

odpady.

Odpady będą przetwarzane na 
terenie ZGO S.A.



Przyjęte do PSZOK odpady, po napełnieniu kontenera będą 
wywożone do Zakładu Gospodarki Odpadami S.A.                    

w Bielsku-Białej, gdzie zostaną prawidłowo 
zagospodarowane.



Do PSZOK nie będą przyjmowane żadne 
„śmieci”, czyli te odpady, które normalnie 
oddajemy w systemie MOKRE/SUCHE.
Odpady takie jak resztki jedzenia, zużyte środki higieniczne należy 
wrzucać do przydomowych pojemników lub altany śmietnikowej, skąd
zostaną odebrane specjalnym pojazdem - śmieciarką.



Co można oddać do PSZOK?
Czyste surowce wtórne, takie jak np.:
 makulatura, 
 gazety, czasopisma, prospekty, książki, 
 opakowania szklane, słoiki, butelki,
 itp.



Co można oddać do PSZOK?

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny RTV i AGD



PAMIĘTAJ!

 Do pojemników na 
odpady nie wolno 
wrzucać zużytego sprzętu 
elektrycznego                     
i elektronicznego. 

 Elektrośmieci zawierają 
niebezpieczne, toksyczne 
substancje, a także 
metale ciężkie, dlatego 
nigdy nie demontuj 
sprzętu we własnym 
zakresie!



Co można oddać do PSZOK?
Odpady wielkogabarytowe, czyli meble i inne 
elementy wyposażenia mieszkania



Co można oddać do PSZOK?

Leki, chemikalia, farby, 
lakiery,
świetlówki, żarówki, 
baterie, opony 
i inne odpady 
niebezpieczne dla 
środowiska naturalnego



Co można oddać do PSZOK?

Od 1 stycznia 2015 r. do pojemnika na odpady 
MOKRE nie można wrzucać odpadów zielonych 
– skoszonej trawy, zgrabionych liści, pociętych 
gałęzi z drzew i krzewów.
Odpady zielone należy kompostować                     
w przydomowych kompostownikach lub 
dostarczać we własnym zakresie przez cały 
rok do PSZOK.

Przyjęte w okresie wegetacji roślin odpady 
zielone będą wywożone codziennie, na 
bieżąco.



Co można oddać do PSZOK?
Odpady budowlane i rozbiórkowe 
pochodzące z remontów 
mieszkań: gruz, resztki tynku, 
kafelki, puszki  po farbach, 
klejach, pędzle, taśmy, wiadra.

UWAGA! W ciągu roku można 
oddać 5 ton gruzu oraz 3 tony 
innych odpadów budowlanych      
i rozbiórkowych. 
Większa ilość odpadów 
budowlanych będzie 
przyjmowana odpłatnie, 

zgodnie z cennikiem ZGO S.A.



Co można oddać do PSZOK?

Odpady problemowe: odzież, 
tekstylia, obuwie, torby, 
walizki, zabawki,
sprzęt sportowy i rekreacyjny. 

Ponadto do PSZOK można 
dostarczać popiół.                                              



PSZOK W BIELSKU-BIAŁEJ

Na terenie miasta funkcjonuje jeden 
duży PSZOK, który obsługuje całe 
miasto.
Znajduje się on przy ZGO S.A.,   
ul. Krakowska 315 d.



GODZINY OTWARCIA PSZOK
pn-pt: 6.00-20.00
sob:       7.00-14.00 
Kontakt:
033 82 97 590 wew. 28 lub 51





FORMALNOŚCI
 Do PSZOK odpady mogą dostarczać wyłącznie 

mieszkańcy Bielska-Białej oraz osoby świadczące 
usługi transportu odpadów do PSZOK na rzecz 
właściciela nieruchomości w Bielsku-Białej.

 Odpady przyjmowane są nieodpłatnie po udokumentowaniu 
faktu zamieszkania na terenie miasta oraz wypełnieniu 
formularza „przyjęcia odpadów w punkcie selektywnej 
zbiórki”.

 W PSZOK prowadzony jest rejestr osób dostarczających 
odpady.



FORMALNOŚCI

 Można również skorzystać ze świadczonych 
przez miasto tzw. „usług dodatkowych”, które 
polegają na transporcie odpadów do PSZOK 
przy ZGO S.A. 

 Są to usługi dodatkowo płatne                          
w Urzędzie Miejskim.

 Usługę zamawia się w Urzędzie Miejskim.



JEDEN PSZOK TO ZA MAŁO

Obecnie trwają prace związane 
z utworzeniem dodatkowych, lokalnych 
PSZOKów, stanowiących uzupełnienie dla 
obecnego funkcjonującego dużego PSZOKu 
przy Zakładzie Gospodarki Odpadami S.A.

Docelowo takie małe PSZOKi powstaną                
w kilku miejscach, tak aby każdy mieszkaniec 
swobodnie mógł bezpłatnie oddać 
problemowe odpady.



JEDEN PSZOK TO ZA MAŁO
 W 2014 r. do PSZOK przy ZGO S.A. zanotowano 11 779 

wjazdów.

 Średnio w ciągu miesiąca było 982 wjazdy.

 Średnio w ciągu dnia było 41 wjazdów (24 dni robocze).

 Średnio w ciągu godziny były 2 - 3 wjazdy.

 Zostało dostarczonych 4 398 [Mg] odpadów.

 Z PSZOK korzystają mieszkańcy domów jednorodzinnych jak       
i mieszkańcy bloków, kamienic itp.



Aby zlikwidować wciąż pojawiające się tzw. „dzikie 
wysypiska”, zachodzi konieczność utworzenia mniejszych, 
lokalnych PSZOKów, usytuowanych na tyle blisko siedzib 
mieszkalnych, żeby wywożenie wersalki, czy puszek po 
farbach do lasu przestało „się opłacać”.



Przede wszystkim zachodzi konieczność 
utworzenia PSZOKów w pobliżu  
zabudowy wielolokalowej.

Pomimo tego, że 4 razy w roku w zabudowie wysokiej organizowane są 
zbiórki wielkogabarytów, mieszkańcy nie przestrzegają obowiązku 
wystawiania tych odpadów w wyznaczonych terminach. Przez cały rok, 
przy altanach śmietnikowych zalegają wyrzucone tapczany, meble, 
opony, sprzęt ZSEiE, czy gruz z drobnych remontów mieszkań.



Przykład altanki śmietnikowej



Obecnie trwają prace polegające na weryfikacji 
możliwych lokalizacji PSZOK

Rejony, w których planuje się budowę PSZOK:

 Południowe dzielnice: Straconka, Leszczyny, 
Mikuszowice, Olszówka,

 Zachodnie dzielnice: Hulanka, Stare Bielsko, 
Wapienica, Wojska Polskiego,

 Północne dzielnice: Komorowice, Hałcnów.



ZASIĘG TERYTORIALNY
LEGENDA:
Zasięg PSZOK ZGO S.A.
Zasięg planowanych

PSZOKów
Zasięg docelowy 

planowanych PSZOKów
 ZGO S.A.



GDZIE UTWORZYĆ PSZOK?

 Utworzenie lokalnych PSZOKów wymaga dołożenia większej dbałości od 
strony estetycznej w porównaniu do funkcjonującego PSZOKu przy ZGO S.A.

 PSZOK w kolejnej lokalizacji będzie monitorowany, a kontenery na
poszczególne odpady będą nowe, estetyczne.

 Cały teren, na którym powstanie nowy PSZOK będzie ogrodzony, obsadzony 
estetyczną zielenią – niską i wysoką, a proces przyjmowania odpadów 
będzie monitorowany przez pracownika.

 Niecelowe jest tworzenie kolejnego PSZOKu na obrzeżach miasta, gdyż taki 
już funkcjonuje.

 Mieszkańcy zgłaszają potrzebę utworzenia PSZOK w dodatkowych 
miejscach.



PSZOKI W INNYCH MIASTACH
Większość miast z 1 lipca 2013 r. utworzyła PSZOKI na terenie 
zakładów lub innych miejskich spółek prowadzących działalność 
związaną z gospodarką odpadami.

 Katowice: 4 punkty zarządzane przez Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej (jeden w centrum miasta),

 Mysłowice: 1 punkt zlokalizowany na bazie Zakładu Oczyszczania 
Miasta

 Sosnowiec: 1 punkt przy Miejskim Zakładzie Składowania Odpadów

 Kraków: 2 punkty, Lamusownia przy Miejskim Przedsiębiorstwie 
Oczyszczania oraz Punkt Gromadzenia Odpadów 
Wielkogabarytowych.

Natomiast w miarę rozwoju systemu gospodarki odpadami miasta
będą rozwijały sieć PSZOKów, aby zaspokoić potrzeby swoich 
mieszkańców.



JAK WYGLĄDAJĄ PSZOKI                    
W INNYCH MIASTACH?

PIEKARY ŚLĄSKIE



KRAKÓW
Lamusownia
Punkt Gromadzenia odpadów wielkogabarytowych



POZNAŃ
Gratowisko



STALOWA WOLA



GRUDZIĄDZ



EŁK



KIELCE



PSZOKI ZA GRANICĄ

 PSZOK obok spalarni, centrum Austrii



AUSTRIA



PSZOKI ZA GRANICĄ
 Szwecja, Vasteras 

 Wielka Brytania, Londyn



PSZOKI ZA GRANICĄ

 Niemcy, Recyklingshof Asdonshof



PROJEKTY PSZOKów



PRZYKŁADOWE 
PROJEKTY PSZOKów



PSZOK jest dla mieszkańców
 Mając na uwadze potrzebę mieszkańców, którzy 

zobowiązani są do selektywnego zbierania                        
i pozbywania się odpadów zachodzi konieczność 
utworzenia kolejnych, lokalnych PSZOKów.

 W przypadku nieutworzenia małych PSZOKów, miasto 
może funkcjonować w oparciu o jeden PSZOK przy 
ZGO S.A., ale wówczas wszyscy mieszkańcy są 
zobowiązani do dostarczania tam odpadów na własny 
koszt, bez względu na odległość. A przecież chodzi              
o to, aby mieszkańcom ułatwić pozbywanie się 
odpadów. 



Więcej informacji na 
stronie internetowej

www.czystemiasto.bielsko-biala.pl



W prezentacji zostały wykorzystane zdjęcia         
z następujących stron internetowych:

 www.zgk.piekary.pl
 www.mpo.krakow.pl
 www.eoborniki.pl
 www.odpady.stalowawola.pl
 www.mzk.grudziadz.pl
 kielce.gazeta.pl
 pszok-projekt.pl
 www.appformat.pl
 www.camden.gov.uk

 Ponadto w prezentacji wykorzystano zdjęcia Urzędu 
Miejskiego, Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. oraz zdjęcia 
firmy proGEO Sp. z o.o.


