PSZOK - TO NIE PROBLEM, ALE WYGODA I BEZPIECZNE ŚRODOWISKO
Zakres zmian wprowadzonych w tzw. „rewolucji śmieciowej” powinien sprawić, że na
terenie każdej gminy nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci, tworząc przez to
nielegalne, dzikie wysypiska. Ponadto, w Polsce stosowana była do tej pory najbardziej
prymitywna metoda pozbywania się odpadów, jaką było ich bezpośrednie deponowanie na
składowiskach. Do tego, aż co trzeci z nas nie płacił za wywóz odpadów. Tak było niestety
w całej Polsce.
Nowy system, którego wszyscy w Polsce jesteśmy od 1 lipca br. uczestnikami, objął
wszystkich mieszkańców w każdej gminie. Dzięki wprowadzonym zmianom, powinno teraz
skończyć się śmiecenie za darmo, inaczej mówiąc na „gapę”. Właściwe gospodarowanie
odpadami komunalnymi to nie tylko selektywna zbiórka, ale ich ograniczanie poprzez
świadome zakupy, a także poprawne pozbywanie się ich ze swojego podwórka i później
prawidłowe zagospodarowanie lub unieszkodliwienie. Takie działania wpłyną również na
osiąganie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
niektórych frakcji odpadów komunalnych, do czego znowelizowaną „ustawą śmieciową”
zobowiązane zostały gminy.
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła również na
gminy, m.in. obowiązek utworzenia Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w skrócie „PSZOK”, w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich
mieszkańców, jako jednego z niezbędnych elementów nowego systemu „śmieciowego”,
co jest związane z uszczelnieniem systemu zbierania odpadów, zwłaszcza tzw.
niebezpiecznych i problemowych, pochodzących z gospodarstw domowych. Sposób taki jest
najlepszym z możliwych rozwiązań stosowanych obecnie w wielu krajach europejskich.
Teraz, przyjęty został również i u nas w Polsce.
CO MOŻEMY ZYSKAĆ KORZYSTAJĄC Z PSZOK-u?
W PSZOK-u nieodpłatnie przyjmowane będą wyłączone ze strumienia odpadów
komunalnych selektywnie zebrane: oleje odpadowe, zużyte baterie i akumulatory,
przeterminowane lekarstwa, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po
farbach i lakierach, środkach ochrony roślin, a także zużyte opony, odpady betonu, gruz
betonowy i ceglany z rozbiórek i remontów mieszkań, odpady wielkogabarytowe, szkło,
tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone.
CZYM JEST WIĘC PSZOK?
Miejscem w którym gromadzone będą i czasowo przechowywane wszystkie wymienione
w poprzednim punkcie odpady niebezpieczne i problemowe, wyłączone ze strumienia
odpadów komunalnych kierowanych na składowisko w Lipnie. Ideą utworzenia PSZOK-u jest
stworzenie mieszkańcom naszej gminy możliwości całorocznego przekazywania do
unieszkodliwienia odpadów problematycznych, powszechnie spotykanych na „dzikich
wysypiskach”.
Dobrze zaprojektowany i zarządzany PSZOK nie emituje żadnych zanieczyszczeń dla
środowiska ani ubocznych efektów zapachowych, jest funkcjonalny, wygodny, i bezpieczny
dla ludzi i środowiska. Technologia magazynowania odpadów w PSZOK-u zapewni tylko
krótkookresowe składowanie ich w specjalnych pojemnikach, kontenerach otwartych lub
zamkniętych w wyznaczonym miejscu na terenie punktu, jak również w odniesieniu do

przyjmowanych odpadów niebezpiecznych - w pojemnikach specjalistycznych
przechowywanych w pomieszczeniach zamkniętych. Magazynowanie odpadów w PSZOK-u
odbywać się będzie w sposób uporządkowany i nie będą prowadzone żadne prace
demontażowe, a także nie będzie prowadzony na jego terenie odzysk i unieszkodliwianie
odpadów. Odpady po zebraniu odpowiedniej ilości transportowej będą odbierane
i wywożone do docelowego miejsca ich odzysku i recyklingu. Zakres uciążliwości takiego
punktu nie będzie więc absolutnie wykraczał poza jego teren.
Dotychczasowa lektura przeprowadzonych postępowań przy wydawaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach tego typu inwestycji wskazuje, że ani Państwowy
Inspektor Sanitarny oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska - stwierdzali
w wydanych przez siebie postanowieniach o braku potrzeby przeprowadzania oceny
oddziaływania na środowisko. Oznacza to jednoznacznie, że TYPU typu przedsięwzięcie nie
stwarza dla środowiska żadnego zagrożenia.
PSZOK – CZY WARTO ZATEM SIĘ GO BAĆ?
PSZOK? Na to hasło każdy myśli jak o składowisku odpadów, potencjalnym „trucicielu”
środowiska. Wyrzucanie śmieci do rowu, lasu, czy na cudze pole?, to …. „normalka”,
taki tok myślenia był w wielu domach.
A tak naprawdę składowisko odpadów, a już szczególnie omawiany PSZOK, nie stanowi
żadnego dużego zagrożenia, w odróżnieniu od nielegalnego pozbywania się odpadów na
własną rękę.
Zagrożenia? PSZOK jest bardziej bezpieczny, niż najnowocześniej wybudowane składowisko.
Każdy zatem PSZOK jest zupełnie bezpieczniejszy, niż nawet niewielkie dzikie wysypisko
„zorganizowane” w lesie, na polu, czy w przydrożnym rowie, gdzie do otoczenia przedostaje
się wtedy wiele trujących, wszystko i wszystkich substancji.
Więc na tytułowe pytanie zawarte w jednym z poprzednich punktów „Co możemy zyskać
korzystając z PSZOK-u?” odpowiedź brzmi jedna – CZYSTE ŚRODOWISKO!
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