
SIEĆ PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) W GDAŃSKU

Czym jest PSZOK?
•	 Sieć	 PSZOK-ów	 to	 inicjatywa,	 która	 ma	 znacząco	 ułatwić mieszkańcom oddawanie  

w sposób odpowiedzialny nietypowych odpadów,	które	nie	mogą	lub	nie	powinny	trafiać	do	
tradycyjnych	pojemników	na	odpady	(w	osiedlowych	altanach)

•	 Obecnie	funkcjonuje	w	Gdańsku	jeden	PSZOK	na	terenie	Zakładu	Utylizacyjnego	w	Szadółkach	
oraz	organizowane	są	kilka	 razy	do	 roku	tzw.	objazdowe	zbiórki	we	wszystkich	dzielnicach.		
To rozwiązanie niewystarczające dla dynamicznie rozwijającego miasta	

•	 Wiele	metropolii	zainwestowało	w	duże,	nowoczesne	PSZOK-i	lokalizowane	w	centralnej	części	
miasta.	Gdańsk	planuje	budowę	sieci	mniejszych	PSZOK-ów,	które	umożliwią	mieszkańcom	
dostarczanie	 zużytych	 przedmiotów	 (np.	 stare	 meble,	 urządzenia	 AGD)	 czy	 odpadów		
(np.	odpady	remontowe,	stare	farby	malarskie,	akumulator	samochodowy)	w swojej bliskiej 
okolicy, bez konieczności dalekich wyjazdów	„na	drugi	koniec	miasta”

•	 Każdy	 z	 gdańskich	 PSZOK-ów	 obsługiwał	 będzie wyszkolony pracownik,	 który	 pomoże		
w	odbiorze	i	udzieli	informacji		

Czym charakteryzuje się PSZOK?
•	 jest	estetyczny	i	bezpieczny dla środowiska oraz mieszkańców

•	 nie generuje dodatkowych uciążliwości dla	sąsiedztwa;	nie	zwiększa	hałasu,	nie	intensyfikuje		
odczuwalnie	transportu	ciężarowego,	nie	powoduje	nieprzyjemnych	zapachów

•	 służy	 odbiorowi	 i	 zabezpieczeniu	 odpadów,	 aby	 przekazać	 je	 dalej,	 do	 docelowych	
zakładów	 recyklingu;	 odpady nie będą tam długotrwale magazynowane, demontowane  
czy przetwarzane

•	 obsługuje	bezpłatnie	mieszkańców	Gdańska

•	 przyjmuje jednorazowo niewielkie ilości odpadów	 wskazujące	 na	 pochodzenie		
z	gospodarstwa	domowego,	duże	transporty	nie	będą	tam	przyjmowane

•	 to	 miejsce	 przyjazne dla całych rodzin,	 gdzie	 będzie	 można	 uzyskać	 wiedzę	 i	 materiały		
z	zakresu	edukacji	ekologicznej

•	 to punkt wsparcia mieszkańców, gdzie przedmioty mogą zyskać drugie życie	(np.	stary	stół	
może	trafić	do	innego	mieszkańca,	który	się	po	niego	zgłosi)

•	 będą	 to	 obiekty	 czynne	 6 dni w tygodniu	 (poniedziałek	 –	 sobota)	 z	 wyłączeniem	 świąt,		
a	godziny otwarcia będą dostosowane do potrzeb mieszkańców	

•	 do	PSZOK	nie	będą	przyjmowane	odpady	zmieszane,	resztkowe,	kuchenne	(BIO)
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Jak wyglądają  
nowoczesne PSZOK-i  
w innych miastach? 

Nowoczesny	PSZOK	„Lamusownia”	w	Krakowie
www.mpo.krakow.pl

PSZOK	w	Gminie	Zgorzelec
www.zgorzelec.info

Punkt	 wymiany,	 w	 którym	 można	 przekazywać	
innym	zbędne	rzeczy
sozosfera.pl

Budowa	szczecińskiego	PSZOK
www.ecoszczecin.pl



Gdzie będą zlokalizowane gdańskie 
PSZOK-i?

•	 docelowo	 ma	 funkcjonować	 w	 Gdańsku	 sześć	 PSZOK-ów.	 Część	 lokalizacji	 jest	 już	
ustalona,	a	część	jest	jeszcze	weryfikowana	i	konsultowana	(m.in.	z	Radami	Dzielnic)

•	 wszystkie	 PSZOK-i	 będą	 estetyczne,	 wkomponowane	 w	 otoczenie,	 a	 projekt	 będzie	
indywidualnie	dopasowany	do	wielkości	działki	i	jej	charakteru

•	 wybrane	 PSZOK-i	 służą	 pośrednio	 estetyzacji,	 a	 nawet	 rekreacyjnemu	 ożywieniu	
terenu;	 szczególnie	 dotyczy	 to	 PSZOK-u	 wstępnie	 planowanego	 na	 Chełmie		
w	pobliżu	pętli	tramwajowej	(ul.	Sikorskiego),	ponieważ	przy	okazji	inwestycji	zostanie	
zaadaptowany	teren	pod	park	miejski	z	elementami	edukacji	ekologicznej

Jakie zużyte przedmioty i odpady będzie można oddawać?

Uwaga! 
W	PSZOK-ach	nie	będą	przyjmowane	inne	rodzaje	odpadów	niż	wskazane	w	katalogu.	Nie	będą	tam	odbierane	azbest,	odpady	poprzemysłowe	itp.

•	 meble	i	inne	elementy	wyposażenia	mieszkania,	

•	 przeterminowane	leki,	

•	 chemikalia,	farby,	lakiery,	

•	 świetlówki,	żarówki,	

•	 baterie,	akumulatory,	

•	 odzież,	tekstylia,	obuwie,	

•	 gruz,	kafelki,	sanitariaty,	

•	 makulatura,	gazety,	książki,	

•	 opakowania	szklane	(słoiki,	butelki),	

•	 tworzywa	sztuczne,	

•	 metale,	zużyte	opony,	

•	 zużyty	sprzęt	RTV	i	AGD	

Więcej	informacji	o	gospodarce	odpadami	w	Gdańsku	na		
www.czystemiasto.gdansk.pl oraz www.zut.com.pl

ul.	Meteorytowa ul.	Hynka

ul.	Elbląska

ul.	Sikorskiego
lokalizacja	rozważana

ul.	Uczniowska

Powyżej	i	poniżej	wizualizacje	przykładowego	PSZOK	w	Gdańsku

Planowana lokalizacja PSZOK-ów


