PSZOK czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Mamy w Warce PSZOK i sortownię odpadów zbieranych selektywnie. Informujemy mieszkańców
Warki i Gminy Warka, że przy ul. Grójeckiej 24 w Warce rozpoczął funkcjonowanie Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - tzw. PSZOK. Punkt jest czynny w dni
powszechne (oprócz środy) w godz. od 7.00 do 15.00, w środy w godz. od 11.00 do 19.00 oraz w
soboty od godz. 9.00 do 13.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. W ramach ukończonej
przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. inwestycji zostały wybudowane dwie wiaty
(magazyn PSZOK, wiata nad sortownią), ogrzewana i wentylowana kabina sortownicza, wyposażona
w podajniki i automatykę sterowniczą, kanalizacja deszczowa wraz z separatorem substancji
ropopochodnych, zbiornikiem i drenażem rozsączającym. Zakupione zostały specjalistyczne
pojemniki na odpady i kontenery, prasa zgniatająca przesortowane odpady, waga i wózek widłowy ze
specjalistycznym oprzyrządowaniem. Teren, na którym powstał PSZOK i sortowania, został
wyrównany i utwardzony. Przygotowany przez ZUK wniosek o dofinansowanie inwestycji został
pozytywnie oceniony przez Zarząd Województwa Mazowieckiego – inwestycja otrzyma prawie 400
tys. zł unijnej dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020. Oprócz kontynuowanego przez ZUK zbierania na ul. Grójeckiej tzw. elektrośmieci
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: telewizory, radia, komputery, monitory, suszarki, żelazka,
pralki, lodówki itp.), mieszkańcy Warki i Gminy Warka mogą teraz bezpłatnie dostarczać do PSZOK
także inne odpady powstające w gospodarstwach domowych (opakowania po farbach, chemikaliach,
środkach ochrony roślin, akumulatory, zużyte baterie, świetlówki, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, odpady budowlane, rozbiórkowe, zużyte opony) – z wyłączeniem odpadów
powstających w wyniku prowadzenie działalności gospodarczej. Pełen wykaz przyjmowanych
odpadów znajduje się w Regulaminie korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych

–

dostępny

na

stronie

internetowej:

http://zukwarka.pl/wp-

content/uploads/2019/06/PSZOK_regulamin.pdf
Wybudowana sortownia odpadów zbieranych selektywnie oprócz celu ekologicznego (zmniejszenie
emisji z pojazdów transportowych) przyczyni się także do obniżenia kosztów działalności ZUK dot.
zbierania odpadów komunalnych, tj. zmniejszenia opłat ponoszonych za każdą tonę odpadów
zbieranych selektywnie wywiezionych do firm utylizacyjnych. Przesortowane frakcje odpadów (folie
polietylenowe, butelki PET w różnych kolorach, tektura, makulatura, metale), po zgnieceniu na prasie
i uformowaniu w prostopadłościenne bele, stanowią towar handlowy, który będzie sprzedawany do
wyspecjalizowanych firm. Przy sortowaniu odpadów znalazło zatrudnienie czterech mieszkańców

Warki. W celu edukacji ekologicznej młodzieży ZUK planuje przeprowadzenie dla uczniów szkół
podstawowych w Warce szkoleń dot. segregacji odpadów. Planowane są również inne działania o
charakterze informacyjno-promocyjnym, w tym zorganizowanie Dnia otwartego dla mieszkańców.

