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NowoczesnyPunkt  Selektywnego
ZbieraniaOdpadów  Komunalnych
w  Pawłowicach
Odstyczniamieszlcańcy  gminyPawłowicebędąmog1i  oddawaćodpady
wnowymPunkcie  Selelctywnej  Zbióń«OdpadówKomuna1nych.
PSZOK  to  miejsce,  w którym  miesz-

kańcy  mogą  oddawać  odpady  poza  ter-

mlnaml  zbiórek.  Są one  stąd  sukcesyw-

nie  wywożone  pc+za gnńnę  do  sorloimL

Nie  wohio  hi  skladoivać,  przetivarzać

anispalaćodpadów

Obowiązek  uiworzenia  Punktów  Se-
Tektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunal-

nych  (PSZOI0  zosłal  nalokny  na  gminy
w  2013  rok'u.  W  PawŁwicach  tymczaso-

wy  punkt  powstai  na terenie  GmlnneHo
Zespohi  Kon'iunalnego  (GZ[0.  Dojazd  do
punkhi  był  równocześnie  dojazdem  do
sledzlby  I oblekRiw  GZK, co by)o  maio

wygodne  d!a nileszkańców oddalącydi
odpady  i tihudnia)o  [unktjonowanie

iednos(kl.
Nowy  PSZOK został  wybudowany

na ok. ll  aracli  !erenu  przy  uL Mickie-

w1cza28a.  tuż  obok  Gmlnnego  Zaldadu

Komuna}nego  w Pawlowicach.  Dzlękl

inwesLy:ji  oddarńe  odpadów  będzie

łatwlejsze  l bardzlei  komfortowe d]a
n'ileszkańców.  Odpady  będą  groma-

dzone  w kontenerach,  które  zostaną

ustawlone  pod  wlaLami  chroniącyml  je

przed  opadaml.  r'o jednel stronle znaj-
dą się boksy  na zużyłe  meble.  sprzęt

elektryczny  oraz  odpady  nlebezplecz-

ne.  Natomlast  z dniglej  strony  będą  wy-

inienne  konłenery  na np.  liiocxlpady.

opony  +iamochodowe  czy  odpady  bu-
dow]ane,  które  będzie  można  podpiąć

do  spet'jalnego  samochodu  clęmo-

wego  ł wywitŁ.  Wszystkie  pojemniki

będą  odpowiedr+io  oznakowane,  a nad

praivldlową  obshigą  punktu  będzle

czuwał  pracownik  GZK.

Wjazd  i wyjazd  znaldą  się w dwi'x:h
zó;»ych  mlejscach,  a ruch  będzle  sfę

odbywa)  w jednym  kieninku,  dzięki
czemu  nie  będzie  problemów  z komu-

nlkaclą.  Szlaban uniemożlłwl i ogranl-
czy  możliwość  oddawarńa  odpadów  na-
leżących  do  mieszkańców  lnnych  gmln

oraz osób prowadzących  dzlahlność

gospodarczą.  Teren  )est  om'etlony

i monitorowany  Mieszkańców  z pew-

nośdą  udeszy fakt, że no»7  PSZOK
będzie  dostępny  przez  sześć  dni w H
godniu,  róivnie;'.  w  soboly.

Gmlna  w 85%  pozyska}a  dofinan-

sowanie  na  inwes(ycję  ze  środkjiw

Rea,,ionalnego  Progu  Operacyj-

nego Wolewództwa SląskieBo na
lata  2014-2020  (Einopeiski  Fun-
dusz  Rozwoju  Regionalnego).  War-

tość całkowlta prolektu  wynosl
l 420  000,OO  z}, z czego  doiinanso-

wanle  wynos11024  633.;!6  zl  a wkład
wlasny  gy-  395 366,74  zl.
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