
 Gmina Krasnystaw ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw 

Punkt PSZOK  
Na terenie Gminy Krasnystaw został utworzony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych, tzw. PSZOK, do którego mieszkańcy mogą samodzielnie, nieodpłatnie 

dostarczyć określone rodzaje odpadów komunalnych. 

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są odpady 

komunalne dostarczone przez wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych                         

z terenu Gminy Krasnystaw.  

Podstawowe informacje o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

funkcjonującym na  terenie Gminy Krasnystaw tzw. PSZOK: 

 czynny jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7.30 do 15.30, 

 zlokalizowany jest na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych „KRAS-EKO” w Wincentowie,                

22-302 Siennica Nadolna, 

 odpady przyjmowane są nieodpłatnie, 

 przyjmowane są wyłącznie odpady komunalne, tj. odpady wytworzone w gospodarstwie domowym. 

 

Rodzaje odpadów przyjmowane w PSZOK: 

 zużyte baterie i akumulatory,  

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – kompletny tj. radia, telewizory, komputery, 

lodówki, pralki, suszarki, odkurzacze, żelazka, czajniki, drukarki, laptopy, skanery, kopiarki, 

telefony, żarówki, świetlówki itp.,  

 meble i inne odpady wielkogabarytowe – wytworzone w gospodarstwie domowym, tj. łóżka, 

materace, meble, wózki dziecięce itp,  

 zużyte opony – pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym                                     

tj. z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich, 

 odpady ulegające biodegradacji - w tym odpady zielone – skoszona trawa, liście, kwiaty, 

drobno ścięte gałęzie, wycięte rośliny, trociny i kora drzew, odpadki warzywne i owocowe (w tym 

obierki),  

 odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych robót, niewymagających pozwolenia na 

budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty, odpady pochodzące z przebudowy, 

demontażu lub remontów budynków mieszkalnych - gruz ceglany, betonowy, potłuczone materiały 

ceramiczne, drewno, okna z demontażu, ceramika sanitarna (wanny, muszle klozetowe, umywalki)                

z wyłączeniem odpadów zawierających substancje niebezpieczne (np. opakowania po farbach, 

lakierach, asfalt, smoła itp.), 

 popiół pochodzący z gospodarstw domowych, 

 papier i tektura, 

 szkło, 

 metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe. 



 Gmina Krasnystaw ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw 

 

Rodzaje odpadów które nie będą przyjmowane w PSZOK: 

 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

 odpady dostarczone w sposób nieselektywny, 

 odpady niebędące odpadami komunalnymi, tj. pochodzące od podmiotów świadczących usługi                    

w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, konserwacji lub napraw oraz odpady wytworzone                 

w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej (np. handlowej, usługowej, biurowej i produkcyjnej), 

 odpady niebezpieczne np. azbest, opakowania po środkach ochrony roślin, 

 odpady zielone, które z uwagi na skład lub stan, nie nadają się do kompostowania, 

 odpady zużytych opon pochodzących z pojazdów innych niż: samochody osobowe, motocykle, 

motorowery, rowery, wózki rowerowe i inwalidzkie; opon z samochodów ciężarowych, dostawczych             

i TIR-ów, ciągników, przyczep rolniczych i maszyn rolniczych, 

 odpady tworzyw sztucznych pochodzących z rolnictwa typu: folia po sianokiszonce (folia miękka 

produkowana w kolorach białym, zielonym lub szarym), folia po kiszonkach (czarna - grubsza), folia 

tunelowa, worki rolnicze po nawozach, big – bagi.  

 

 

 

Lokalizacja PSZOK na terenie Gminy Krasnystaw: 

Punkt obsługiwany przez:  

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych 

„KRAS-EKO” Spółka z o.o. 

Wincentów, 22-302 Siennica Nadolna 

tel.  82 577 29 73  

e-mail: kras-eko@wp.pl  
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