
Informacja dotycząca funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK). 

 

Urząd Gminy Chmielnik informuje, że obsługę mieszkańców naszej gminy w zakresie Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) świadczy Gospodarka Komunalna Spółka 

z o.o. w Błażowej. Punkt ten mieści się w Błażowej przy ul. Myśliwskiej 9 (tel. 17 230 14 48). 

 

Mieszkańcy mają możliwość oddania w nim (w ramach uiszczanej do Gminy Chmielnik opłaty za 

odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych) posegregowanych odpadów komunalnych tj.:  

1) papieru (w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów 

opakowaniowych z tektury), 

2) szkła (w tym odpadów opakowaniowych ze szkła),  

3) metali (w tym odpadów opakowaniowych z metali), 

4) tworzyw sztucznych (w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych),  

5) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, 

6) bioodpadów stanowiących odpady komunalne,  

7) odpadów niebezpiecznych, 

8) przeterminowanych leków, 

9) chemikaliów, 

10) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i 

prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i 

strzykawek, 

11) zużytych baterii i akumulatorów,  

12) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

13) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

14) zużytych opon,  

15) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne pochodzące 

z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych przez właściciela 

nieruchomości we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane 

uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane 

zgłoszenie do właściwego organu, 

16) odzieży i tekstyliów, 

17) popiołu. 

 

Wyżej wymienione odpady przyjmowane są w każdej ilości za wyjątkiem: 

 zużytych opon, których można oddać 4 sztuki rocznie od jednego gospodarstwa 

domowego,  

 odpadów budowlanych i rozbiórkowych, których można oddać 2 m3 rocznie od jednego 

gospodarstwa domowego. 

 



Odpady przyjmowane są jeden dzień w tygodniu, tj. czwartek w godz. od 800 do 1800. 

Mieszkańcy zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz kodu 

kreskowego przyporządkowanemu nieruchomości z którego pochodzą odpady.  

UWAGA! PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z demontażu pojazdów 

samochodowych tj. zderzaków, foteli samochodowych, akumulatorów, szyb, tapicerki oraz 

zmieszanych odpadów komunalnych. 

 


