KOMUNIKAT !
począwszy od miesiąca maja br.

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Żorach przy ul. Okrężnej 5

będzie czynny:




poniedziałek, czwartek w godz. od 900
środa, piątek
w godz. od1000
sobota
w godz. od 800

do 1600
do 1800
do 1400

Prosimy o stosowanie się do ogólnopolskich zaleceń związanych z sytuacją wywołaną przez koronawirusa, zadbanie o
bezpieczeństwo, przeciwdziałanie szerszemu kontaktowi ludzi, respektowanie obowiązku w zakresie
przemieszczania się jedynie w grupie do 2 osób (1 osoba obsługująca PSZOK i 1 osoba dostarczająca odpady)
oraz respektowanie poniższych zasad:
1.
2.
3.

4.
5.

Prosimy zachowywać odpowiednią odległość między sobą (2-3 metry). Dodatkowo zamontowaliśmy przegrodę z tworzywa
sztucznego oraz barierki w strefie kontaktu z obsługą ważąca odpady.
PSZOK będzie pracował do odwołania w soboty w godzinach od godz. 8.00 do 14.00 (ostatni klient wjedzie odpowiednio do ilości
odpadów przed 14:00)
Zakład Komunalny Żory Sp. z o.o. udostępni klientom PSZOK na tyle na ile jest to możliwe płyn dezynfekujący, natomiast inne środki
ochrony indywidualnej np. rękawiczki, maseczki ochronne klient wyposaża się w własnym zakresie.
UWAGA: w celu zapewnienia bezpieczeństwa na teren Zakładu Komunalnego Żory i PSZOK zostaną wpuszczeni tylko i
wyłącznie klienci z założoną na twarzy maseczką ochronną i rękawiczkami jednorazowymi
Ograniczamy liczbę klientów, którzy mogą w jednym czasie przebywać na terenie zakładu tj. będą wpuszczane jednocześnie max 2
pojazdy, w 1 pojeździe wpuszczony zostanie tylko kierowca. Klienci PSZOK będą musieli poczekać na swoją kolej.
Wjeżdżając z odpadem na wagę należy:
a) mieć już odpowiednio wypełniony druk POTWIERDZENIA PRZEKAZANIA/PRZYJĘCIA ODPADÓW. Rekomendujemy
by druk pobrać z naszej strony internetowej www.zkzory.pl w zakładce HARMONOGRAM . W razie braku takiej możliwości
można odebrać wersję papierową na portierni przy wjeździe na zakład (budynek przy szlabanie).
UWAGA: w celu zapewnienia bezpieczeństwa na teren Zakładu Komunalnego Żory i PSZOK nie wydajemy długopisów,
który jest niezbędny do wpisania masy odpadów na druku POTWIERDZENIA PRZEKAZANIA/PRZYJECIA

ODPADÓW

6.
7.
8.

b) mieć już posortowany odpad na frakcje. Nie będzie możliwości sortowania odpadów na terenie zakładu ze względu na chęć
przyjęcia jak największej ilości klientów, zapobieganiu kolejek, czy innych niepotrzebnych trudnych sytuacji.
c) odpad na wadze zostanie zweryfikowany przez pracownika technicznego PSZOK, w tym czasie klient okazuje pracownikowi
wagi aktualną opłatę za zagospodarowanie odpadów uiszczoną w Urzędzie Miasta Żory.
d) po pozytywnej weryfikacji klient:
 wysypuje odpady w wskazane miejsce
 wjeżdża ponownie na wagę w celu ponownego zważenia
 wpisuje masę odpadów podaną przez pracownika wagi na druku POTWIERDZENIA PRZEKAZANIA/PRZYJĘCIA
ODPADÓW
 okazuje pracownikowi wagi poprawnie wypełnione POTWIERDZENIE PRZEKAZANIA/PRZYJĘCIA ODPADÓW i
wrzuca druk do pudła mieszczącego się w drugiej części budynku wagi przy oknie
 wyjeżdża niezwłocznie poza teren zakładu
Uwaga w PSZOKu nie będą odbierane odpady płatne np. materiały izolacyjne, papa, części samochodowe, odpady zielone z
posesji niezamieszkałych.
Przypominamy, iż odpady do PSZOK należy dostarczać w własnych kartonach, workach , koszach czy innych i nie należy dostarczać
ich w dostarczanych Państwu workach do selektywnej zbiórki.
Przygotowujemy do Państwa sprawnej obsługi dodatkowe kontenery ustawione blisko wagi na następujące odpady: makulaturę,
tworzywa sztuczne i metal, wielkogabarytowe, zielone, budowlane.

Apelujemy o przemyślenie konieczności korzystania z PSZOK w czasie epidemii
i zachęcamy do dostarczenia odpadów w późniejszym terminie.
Dziękujemy za zrozumienie.

Dział Handlowy i Gospodarki Odpadami

