GRAFIK PRACY PSZOK W KORYCINIE w 2021 r. (godziny pracy 12:00-16:00)
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Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Korycinie przy ul. Grodzieńskiej 36 (dawne
magazyny GS) czynny jest w soboty w godz. 12.00-16.00. Zabrania się przywożenia odpadów na teren PSZOK poza
godzinami pracy PSZOK.
Mieszkańcy (z terenu gm. Janów i Korycin) mogą dostarczać samodzielnie i na własny koszt do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ramach wnoszonej do Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" opłaty za
gospodarowanie odpadami następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1) odpady niebezpieczne i odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych takie jak przeterminowane leki
i chemikalia, 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 igieł i strzykawek, farby i lakiery;
2) zużyte baterie i akumulatory pochodzące z gospodarstw domowych lub do uprawnionych punktów odbioru w/w
odpadów na terenie gminy (m. in. punktów sprzedaży akumulatorów), zużyte baterie mogą być również zbierane i
odbierane w systemach zbiórki prowadzonych przez organizacje odzysku na terenach placówek edukacyjnych;
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny lub w systemie określonym przepisami w punktach sprzedaży przy zakupie
nowego sprzętu - sprzęt powinien być kompletny;
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
5) odpady budowlane i rozbiórkowe (nieodpłatnie przyjmowane są jednorodne odpady poremontowe i budowlane
takie jak gruz w ilości 1000 kg na rok od nieruchomości);
6) zużyte opony (pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym – w ilości 10 szt. na rok z jednego
gospodarstwa domowego);
7) styropian;
8) odpady tekstyliów i odzieży.
Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
- odpady zawierające azbest,
- szyby samochodowe,
- szkło zbrojone i hartowane,
- zmieszane odpady komunalne,
- części samochodowe,
- odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami,
- odpady budowlane zabrudzone (z ziemią, itp.)
- padłe zwierzęta,
- odpady z działalności rolniczej

