
 
 

 
 

 

 

 

PSZOK zamknięty!  
pytania i odpowiedzi  

 
 

POWODY ZAMKNIĘCIA 
Pytania od mieszkańców: 

• Dlaczego zamknęliście PSZOK?  

• Nie chce wam się pracować to zamykacie?  
 
Zarząd Zakładu Utylizacyjnego podjął decyzję zamknięcia obsługi dla mieszkańców w ramach Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) od 17 marca do odwołania ze względu na minimalizację 
ryzyk związanych z zakażeniem koronawirusem. Taką decyzję podjęło już bardzo wiele podmiotów 
prowadzących PSZOK-i w różnych miastach: Gdyni, Łodzi, Sieradzu, itd. Obsługa PSZOK wiąze się z bezpośrednim 
kontaktem z klientem (rozmowa, przekazywanie dokumentów) podczas, których może dojść do 
rozprzestrzenienia się wirusa. We wszelkich rozporządzeniach dot. zagrożenie epidemicznego podkeśla się wagę 
ograniczeń dot. bezpośredniej obsługi interesantów. Dla nas jest to istotne ze względu na zachowanie ciągłości 
pracy ludzi, którzy są oddelegowani do określonych zadań, jak chociażby pracownicy obsługujący wagi. 
Pracownicy ci przyjmują odpady od mieszkańców (PSZOK) i odpady z firm obsługujących system GOK. Tam, gdzie 
można ograniczyć ryzyko, należy to zrobić. Stare tapczany, rzeczy wyniesione po posprzątaniu piwnicy czy odpady 
poremontowe mogą poczekać. Odpady biodegradowalne, odpady surowcowe (gdzie także znajduje się zawsze 
odrobina ograniki) nie mogą.  
 
W tej sytuacji liczymy na wyrozumiałość i pragniemy podkreślić, to co już zostało przez nas wypowiedziane w 
komunikacie do mieszkańców:  
 

 
Za wszelkie wynikłe niedogodności przepraszamy. Mamy nadzieję, że dzięki wspólnym wysiłkom 
podejmowanym przez wszystkich mieszkańców i instytucje w tym wyjątkowym okresie będziemy mogli 



 
 

 
 

wkrótce ponownie otworzyć Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców 
Gdańska i okolic.  

Michała Dzioba prezes Zarządu Zakładu Utylizacyjnego 
 

 
 

TERMIN ZAMKNIĘCIA 
Pytania od mieszkańców: 

• Do kiedy będzie zamknięty PSZOK? 
 
Do odwołania, czyli do zmiany decyzji, która może nastąpić w momencie odwołania przez Ministerstwo Zdrowia 
stanu zagrożenia epidemicznego lub znalezienia innego bezpiecznego rozwiązania w obecnej sytuacji.  
 
 

MIEJSCE INFORMACJI O ZAMKNIĘCIU 
Pytania od mieszkańców: 

• No dobrze, a gdzie jest informacja, że PSZOK nie jest czynny, jechałem tutaj tyle kilometrów? 

• Nie widziałem tej informacji, gdzie ją mogę znaleźć? 
 
 
Informacja na temat zamnikęcia PSZOK została przekazana we szystkich możliwych kanałach  i do osób 
mogących ją przekazać dalej. Znajdziecie ją na:  

o APLIKACJI CZYSTEMIASTOGDANSK 
o STRONA WWW - https://zut.com.pl/pszok-tymczasowo-zamkniety-dla-mieszkancow-od-17-

marca-do-odwolania/ 
o FB ZU - https://www.facebook.com/zaklad.utylizacyjny/ 
o FB 

CzysteMiastoGdanskhttps://www.facebook.com/pg/CzysteMiastoGdansk/posts/?ref=page_i
nternal 

o Strona CzysteMiastoGdańsk - https://www.czystemiasto.gdansk.pl/chapter_76302.asp 
o INFORMACJA PRZY BRAMIE NR 4.  
o Biuro Prasowe UM wysłało komunikat do mediów i  radnych o ograniczeniach w obsłudze 

mieszkańców  - https://media.gdansk.pl/komunikaty/491523/zmiany-w-dzialalnosci-
jednostek-organizacyjnych 

o RADA INTERESARIUSZY ZU (przedstawiciele Rad Dzielnic pobliskich, przedstawiciele 
Stowarzyszenia Sąsiadów ZU Szadółki, inni) została także poinformowana 

RÓŻNE 
Pytania od mieszkańców dot. PSZOK, ale nie tylko: 
 

• Dlaczego tylko w Gdańsku  zamyka się PSZOK, a gdzie indziej działa? 
 
Ta sytuacja dotyczy całej Polski. Decyzję o zamknięciu PSZOK-ów podjęło już wiele miast: 
https://portalkomunalny.pl/pszok-i-nie-odbieraja-odpadow-ze-wzgledu-na-koronawirusa-401348/ 
 
 

• Czy zamknięcie PSZOK oznacza, że nie będzie odbioru śmieci z terenu miasta?  
 

https://zut.com.pl/pszok-tymczasowo-zamkniety-dla-mieszkancow-od-17-marca-do-odwolania/
https://zut.com.pl/pszok-tymczasowo-zamkniety-dla-mieszkancow-od-17-marca-do-odwolania/
https://www.facebook.com/zaklad.utylizacyjny/
https://www.facebook.com/pg/CzysteMiastoGdansk/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/CzysteMiastoGdansk/posts/?ref=page_internal
https://www.czystemiasto.gdansk.pl/chapter_76302.asp
https://media.gdansk.pl/komunikaty/491523/zmiany-w-dzialalnosci-jednostek-organizacyjnych
https://media.gdansk.pl/komunikaty/491523/zmiany-w-dzialalnosci-jednostek-organizacyjnych
https://portalkomunalny.pl/pszok-i-nie-odbieraja-odpadow-ze-wzgledu-na-koronawirusa-401348/


 
 

 
 

Nie. Zakład Utylizacyjny jest jedną z trzech spółek komunalnych działającą w obszarze Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi. Zajmuje się zagospodarowywaniem odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla ludzi i 
środowiska oraz odzyskiem surowców z całej masy odpadów, która tu jest przekazywana.  
 
Czym się zajmujemy?  
 

o odzyskujemy surowce wtórne (nie tylko makulaturę, szkło i plastik, ale też folie, tetrapaki, 
metale etc.) 

o bezpiecznie zagospodarowujemy odpady bytowe (resztkowe, biodegradowalne) 
o przyjmujemy od mieszkańców odpady nietypowe (np. gruz czy stare meble) 
o produkujemy certyfikowany „kompost” z odpadów biodegradowalnych 
o odzyskujemy biogaz ze składowiska i produkujemy z niego energię elektryczną oraz ciepło 
o realizujemy liczne działania na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej wśród 

mieszkańców 
 
NIE ZAJMUJEMY SIĘ FIZYCZNYM ODBIOREM ODPADÓW OD MIESZKAŃCÓW.  
Odbiorem odpadów od mieszkańców zajmują się inne spółki: Gdańskie Usługi Komunalne i Suez Północ.  
 
Zamknięcie PSZOK oznacza jedynie czasowe wstrzymanie obsługi mieszkańców i przyjmowania odpadów, które 
mieszkaniec bezpłatnie mógł bezpośrednio przywieźć do nas:  
https://zut.com.pl/dla-mieszkancow/uslugi-na-terenie-zakladu/ 
 
Warto tu podkreślić słowa, które dotyczą każdej ze spółek komunalnych, rozumiejącą tak wykonywaną misję: 
 

 
Jako podmiot zagospodarowujący odpady komunalne działamy tak jak dotychczas, bez zmian. 
Zdajemy sobie sprawę, że zachowanie ciągłości właściwego zagospodarowania odpadów w czasie 
zagrożenia epidemią staje się wyjątkowo ważnym zadaniem stojącym przed wszystkimi służbami 
komunalnymi. 

Michała Dzioba, prezes Zarządu Zakładu Utylizacyjnego 
 

 
 

• Jakie odpady można normalnie oddać do PSZOK i co z odpadami niebezpiecznymi? 
 
Poniżej podajemy listę odpadów, które można oddać do PSZOK w trybie normalnej pracy. 
W czasie trwania ogłoszonego przez rząd stanu epidemii przyjmujemy obecnie od mieszkańców tylko zużyty 
sprzęt elektryczny, elektroniczny i odpady niebezpieczne, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być 
przechowywane przez mieszkańców. Przed bramą Zakładu Utylizacyjnego stoi pozostawiony kontener 
przeznaczony na tego typu odpady.  
 
Poniżej podajemy zestawienie odpadów:  
 
 



 
 

 
 

 
Cały w/w katalog odpadów jest przyjmowany od podmiotów gospodarczych, niemniej zachęcamy do 
ograniczania takich działań do tych koniecznych, które trudno przełożyć na później. 
 

• Czy jest inny sposób, aby oddać odpady niebezpieczne w Gdańsku?  

 
Przypominamy, że Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych (OZON) w Gdańsku trwa. Odpady 
są odbierane od mieszkańców, auto pojawia się w różnych dzielnicach miasta. 
Harmonogram odbioru poniżej:  
http://guk.gda.pl/harmonogram-objazdowej-zbiorki-odpadow-niebezpiecznych-na-2020,112,pl.html 
 
Nieodpłatnie w ramach objazdowej zbiórki odbierane są następujące rodzaje odpadów: 

o Termometry, lampy rtęciowe, świetlówki 
o Środki ochrony roślin i ich opakowania 
o Rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne 
o Farby, lakiery oraz opakowania po nich 
o Smary, środki do konserwacji drewna i metali 
o Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: komputery, monitory, niesprawne telefony komórkowe, 

roboty kuchenne, suszarki, żelazka itp. 
o Zużyte baterie i akumulatory 
o Przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki 
o Przepracowane oleje 

 

 
• Czy do Zakładu trafiają maseczki i rękawiczki ze szpitali i przychodni? 

 
Zagospodarowanie takich odpadów wytwarzanych w szpitalach kwalifikowane jest przez przepisy jako odpady 
medyczne i jednostki ochrony zdrowia przekazują je do utylizacji w specjalistycznych zakładach. Odpady te nie 
trafiają i nigdy nie trafiały do pojemników na odpady komunalne (bytowe) i nie są odbierane w ramach 
gminnego systemu gospodarki odpadami.  
 

• Gdzie i jak wyrzucać odpady bytowe od osób zakażonych (zdiagnozowanych), przebywających w 
domowych izolacjach?  

 
Obecnie wszystkie odpady bytowe wytwarzane przez osoby przebywające w izolacji domowej z 
potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 lub z chorobą COVID-19, ale przechodzących proces leczenia 

KONTENERY WEW. ZU KONTENER PRZED ZU

Rodzaj odpadu przyjmowanego od mieszkańców na terenie PSZOK

papier, ZAMKNIĘTY DO ODWOŁANIA

szkło, ZAMKNIĘTY DO ODWOŁANIA

tworzywo sztuczne, ZAMKNIĘTY DO ODWOŁANIA

opakowania wielomateriałowe, ZAMKNIĘTY DO ODWOŁANIA

metale, ZAMKNIĘTY DO ODWOŁANIA

odpady zielone, ZAMKNIĘTY DO ODWOŁANIA

meble i inne odpady wielkogabarytowe, ZAMKNIĘTY DO ODWOŁANIA

zużyte opony, ZAMKNIĘTY DO ODWOŁANIA

odpady budowlane i rozbiórkowe, za wyjątkiem papy i materiałów izolacyjnych (np. 

styropianu), w ilości do 2 Mg na każdy rok kalendarzowy z każdego lokalu mieszkalnego 

znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości.  

ZAMKNIĘTY DO ODWOŁANIA

Igły, strzykawki i inne odpady o charakterze medycznym w szczelnym opakowaniu OPISANE OK

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, OK

zużyte baterie i zużyte akumulatory, OK

chemikalia, OK

przeterminowane leki, OK

termometry rtęciowe, OK

farby OK

teren PSZOK



 
 

 
 

w domu, należy umieszczać w dodatkowym worku foliowym (tj. w dwóch workach) i wyrzucić do 
pojemnika/altany śmietnikowej, gdzie gromadzone są odpady komunalne. Worek ten należy zawiązać i 
umieścić w pojemniku na odpady resztkowe. Zasada ta dotyczy wszystkich odpadów wytwarzanych w 
gospodarstwie domowym,w którym przebywa chory, a zatem także pochodzących od innych 
współdomowników (nawet jeśli nie mają zdiagnozowanego zakażenia czy choroby). 
 

• Gdzie i jak wyrzucać jednorazowe maseczki, rękawiczki, chusteczki od osób zakażonych 
(zdiagnozowanych), przebywających w domowych izolacjach? 

 
Zgodnie z prawem oraz aktualnymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego odpady typu jednorazowe 
rękawiczki, chusteczki czy maseczki ochronne, które wyrzucają mieszkańcy, należy umieszczać w pojemnikach 
na odpady resztkowe (pojemniki szare lub czarne). Rekomendujemy zbieranie ich w osobnych woreczkach 
foliowych lub jednorazowych reklamówkach, a następnie zawiązywanie woreczka i wrzucanie do domowego 
pojemnika na odpady resztkowe. Osoby zakażone / chore oraz ich współdomownicy wyrzucają wszystkie swoje 
odpady bytowe do pojemnika na resztkowe (w zawiązanych workach na śmieci). 
Pamiętajmy, aby w żadnym wypadku nie wyrzucać takich odpadów do pojemników na surowce wtórne czy bio. 
 
 


