Przetarg na odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych
na terenie Gminy Toszek oraz utworzenie
i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
( umowa nr NRŚ.7031.91.2021 z dnia 19.04.2021 r. - obowiązuje do 31.12.2021 r.)

wygrało Konsorcjum
Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o. z siedzibą w Toszku przy ul. Górnośląskiej 2, 44-180
Toszek NIP: 969-11-63-412 REGON 276247063
Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy
ul. Nakielskiej 1-3, 42-600 Tarnowskie Góry NIP: 645 000 02 04 REGON 271590141
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)
utworzony został w Toszku przy ul. Boguszyckiej 1
( teren przy oczyszczalni ścieków)
Odpady przyjmowane są
od wtorku do piątku- w godzinach od 9.00 do 17.00
w soboty - w godzinach od 8.00 do 17.00
za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje się
nieodpłatnie nastepujące odpady zebrane selektywnie:
 papier i tektura
 szkło
 tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe
 odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igły i strzykawki
 zużyte baterie i akumulatory
 zużyte opony (z rowerów, motorów, wózków i samochodów osobowych) –
ograniczenie w ilości 4 opony na rok
 odpady niebezpieczne, powstające w gospodarstwach domowych na przykład:
przeterminowane
leki,
chemikalia,
farby,
środki
ochrony
roślin,
świetlówki/żarówki
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 odpady wielkogabarytowe
 odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości
0,5 m³/osobę /rok
 odpady ulegające biodegradacji (bioodpady)

Bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców zbierane będą niżej
wymienione rodzaje odpadów komunalnych zgodnie z poniższym podziałem:
•

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – zbierane do pojemnika;

•
•
•
•

papier i tektura;
szkło;
tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe;
odpady ulegające biodegradacji (bioodpady);

•

odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – odpady, które
nie mogą być umieszczone ze względu na swoje gabaryty lub masę w typowych
pojemnikach (np. stare meble, dywany, materace, wózki dziecięce, pralki, kuchenki,
telewizory itp.) będą odbierane w systemie wystawkowym (2 raz w roku) lub mogą
być dostarczone do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
bezpośrednio przez mieszkańców w każdym czasie.

Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje odpadów z działalności
gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarki
odpadami.

