
Informacje dotyczące Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w Gorzycach.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany jest przy ul. 

Bogumińskiej 13 w Gorzycach, tel. 697 320 199.

Dni i odziny pracy (PSZOK) za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy:

Wtorek: 8:30 – 14:30

Czwartek: 8:00 – 14:30(październik – kwiecień), 12:00 – 16:30 ( maj – wrzesień)

Sobota: 8:00-13:30

Odpady remontowo-budowlane przyjmowane są w PSZOK tylko w soboty.

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gorzycach przyjmowane są następujące frakcje 

zbieranych selektywnie odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Gorzyce  

nieruchomości zamieszkałych: 

- 15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe,

- 17 01 02 - Gruz ceglan,

- 20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe,

- 16 01 03 - Zużyte opony,

- 20 01 35* -  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 

20 01 23,  zawierajace niebezpieczne składniki,

- 20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 

20 01 23, 20 01 35,

- 17 06 04 - Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01, 17 06,

- 20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

- 15 01 10*- Opakowania zawierające zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 

lub nimi zanieczyszczone (np. Środkami ochrony roślin I I II klasy toksyczności, bardzo 

toksyczne I toksyczne),

- 20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji,

- 20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

- 20 01 23* - Urządzenia zawierajace freony,

- 17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i el. Wyposażenia inne niż wymienione w 20 01 33,

- 15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury,



- 15 01 07 - Opakowania ze szkła,

- 20 01 32 - Leki i inne niż wymienione w 20 01 33,

- 20 01 34 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,

- 17 01 01 - Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

- 20 01 26* -Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 27,

- 20 01 30 – Detergenty inne niż wymienionew 20 01 29,

- 15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstukcyjnego, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi.

Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest do okazania PSZOK aktualnego 

dowodu opłacenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub aktualnej wydanej 

dla tej nieruchomości informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (w przypadku złożenia nowej deklaracji), wraz z dokumentem potwierdzającym 

tożsamość. 

W przypadku lokatorów budynków wielolokalowych będących w zasobach gminy dowodem 

opłacenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest dowód opłacenia czynszu 

na rzecz zarządcy nieruchomości. 


