Ustka, dnia 31 grudnia 2020 r.

Zrealizowaliśmy i osiągnięty efekt ekologiczny na nowo wybudowanym PSZOK w Ustce.

W czerwcu 2020 roku oddano do eksploatacji nowo wybudowany przy wydatnej pomocy
NFOŚiGW w Warszawie oraz wsparciu WFOŚiGW w Gdańsku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych dla mieszkańców Gminy Miasto Ustka. Wyposażyliśmy go w niezbędną ilość
pojemników i kontenerów oraz konieczny sprzęt techniczny ( prasę zagęszczającą, zagęszczacz
walcowy, wózek widłowy i myjkę ciśnieniową).
Cały PSZOK został zaprojektowany tak, by mieszkaniec przy minimalnym wysiłku, z poziomu
ramp rozładowczych mógł bez problemu rozładować swój samochód / środek transportowy, którym
przywiózł wysegregowane odpady i wrzucić je do konkretnego kontenera lub umieścić je w magazynie
przeznaczonym do gromadzenia konkretnej frakcji odpadu.
Poprzez kampanię informacyjną w prasie, ulotki informacyjne i lokalne nośniki informacji
poinformowaliśmy mieszkańców gminy miejskiej Ustka o możliwości nieodpłatnego oddania do
PSZOK wysegregowanych odpadów, takich jak makulatura, szkło, plastik, odpady ulegające
biodegradacji, gabaryty, sprzęt RTV i AGD, baterie i akumulatory, zużyte opony, odpady budowlane i
rozbiórkowe oraz przeterminowane leki.
W każdym z tych przypadków Gmina Miasto Ustka przy dużym naszym nakładzie uzyskała
nadspodziewanie wysoki procent odzysku ponad planowaną ilość / z planowanej ilości 1734,40 Mg/rok
na dzień 31.12.2020 r. zebraliśmy już 2 388,60 Mg odpadów.
Poniższa tabela doskonale oddaje główny efekt ekologiczny z dziedziny racjonalnej gospodarki
odpadami i ochrony powierzchni ziemi.
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Zważywszy na fakt, że na terenie naszej Gminy pięć rodzajów odpadów odbieramy od
mieszkańców bezpośrednio z nieruchomości, to uznać należy, że nowo wybudowany PSZOK doskonale
spełnia swoje zadanie. Jesteśmy głęboko przekonani, że mieszkańcy Ustki są dobrze wyedukowani i
posiadają właściwą wiedzę, jak postępować z odpadami oraz co zrobić z odpadami niemieszczącymi się
w pojemnikach lub będących dla nich problemem, by pozbyć się ich w sposób gwarantujący
maksymalne zachowaniu dbałości o środowisko.

