
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – „PSZOK” 

 

Mieszkańcy gminy Kłoczew mogą oddawać odpady problemowe w Punkcie Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych z gwarancją, że zostaną one właściwie i bez szkody dla 

środowiska zagospodarowane. 

Od dnia 1 stycznia 2023 roku PSZOK na stałe będzie funkcjonował pod adresem Kłoczew  

ul. Targowa 1. 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  świadczy usługi odbierania odpadów 

selektywnych w  pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 800 do 1500. 

W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, do punktu selektywnej zbiórki można dostarczyć we własnym zakresie: 

-  odpady zebrane selektywnie (papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, bioodpady), 

-  odpady zielone,  

-  zużyte baterie i akumulatory, 

-  odpady wielkogabarytowe (meble, materace, wykładziny), 

-  opakowania wielomateriałowe, 

-  zużyte opony pojazdów osobowych, motocykli, rowerów, 

-  odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych remontów i robót, 

-  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

-  odpady niebezpieczne (z wyłączeniem odpadów zawierających azbest), 

- odpady tworzyw sztucznych (wiadra, kanistry, miski, zabawki, skrzynki, meble ogrodowe) 

-  popioły pochodzące z palenisk domowych. 

Ogranicza się ilość przyjmowanych przez PSZOK odpadów o kodzie 16 01 03 (zużyte opony) 

stanowiących odpady komunalne do 4 sztuk na rok od jednej nieruchomości zamieszkałej. 

Odpady dostarczone do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych muszą być 

posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami. 

Dostarczenie odpadów do PSZOK oraz ich rozładunek właściciel nieruchomości zapewnia we 

własnym zakresie i na własny koszt. 

Prowadzący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzi ewidencję ilości 

i rodzaju odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców gminy do punktu. 

Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli stwierdzi, że ich pochodzenie 

ma charakter inny niż komunalny. 

Przeterminowane leki oraz odpady niekwalifikujące 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 igły i strzykawki 

przyjmowane są w dwóch aptekach w Kłoczewie:  

Apteka „VITA” ul. Długa 53    

Apteka „ESKULAP” ul. Długa 67 


