W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy od 1 września 2021 r. korzystanie z Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się na terenie Gminy Wieliczka przy ul. Jedynaka
30 możliwe będzie przy użyciu karty identyfikacyjnej. Karta ta może być okazywana zamiast deklaracji bądź
dowodów uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami. Wprowadzany system Kart PSZOK ma na celu kontrolę
czy odpady, które mieszkaniec oddaje do Punktu pochodzą z gospodarstwa domowego położonego w Gminie
Wieliczka. Ta weryfikacja ma uszczelnić system gospodarowania odpadami w naszej gminie, ponieważ to z naszych
opłat (mieszkańców Gminy Wieliczka) finansowany jest omawiany system. Brak kontroli na PSZOK-u
wykorzystywały firmy, również spoza naszej Gminy.
Od 1 sierpnia br. Kartę PSZOK będzie można odbierać w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka przy
ul. Limanowskiego 32.
Aby otrzymać Kartę PSZOK, właściciel nieruchomości będzie zobligowany do złożenia wniosku w Urzędzie
Miasta i Gminy Wieliczka przy ul. Limanowskiego 32.
Karta zostanie wydana od razu, jeżeli:
• wniosek nie wymaga uzupełnienia lub korekty;
• właściciel nieruchomości posiada aktywną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
• właściciel posiada upoważnienie (w przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną przez właściciela
nieruchomości).
W pozostałych przypadkach, Karta zostanie wydana do 7 dni roboczych od uiszczenia opłaty za zaległości,
czy aktywacji nowej deklaracji. Również dla nieruchomości, dla której składana jest pierwsza deklaracja o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uzyskanie Karty możliwe będzie po zakończeniu weryfikacji
deklaracji – w ciągu 7 dni roboczych od momentu stwierdzenia poprawności deklaracji. O terminie odbioru Karty
w Urzędzie właściciel nieruchomości zostanie powiadomiony telefonicznie na numer telefonu podany we wniosku,
bądź elektronicznie na adres e-mail podany we wniosku.
Wniosek o wydanie Karty PSZOK dostępny będzie:
• na stronie internetowej www.eko.wieliczka.eu/pl;
• w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka przy ul. Limanowskiego 32.
Karta zostanie wydana właścicielowi nieruchomości, bądź przedstawicielowi właściciela na podstawie
udzielonego upoważnienia. Aby złożyć wniosek poprzez osobę upoważnioną, konieczne jest złożenie podpisanego
przez właściciela druku upoważnienia.
Karta PSZOK to zbliżeniowa karta bezstykowa, posiadająca indywidualny numer identyfikacyjny przypisany
do nieruchomości.
W systemie informatycznym powiązanym z Kartą będą znajdować się dane dotyczące:
• przekazanych do PSZOK odpadów komunalnych powstających na Państwa nieruchomości;
• naliczonych opłat za przekazanie do PSZOK ponadlimitowej ilości odpadów komunalnych za odpady
z remontów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużyte opony.
Karta podczas każdorazowego użycia w PSZOK-u umożliwia identyfikację zarówno właściciela
nieruchomości jak i samej nieruchomości. Właściciel zobowiązany jest do nadzorowania korzystania z Karty
w przypadku udostępnienia jej mieszkańcom swojej nieruchomości.
Karta wydawana będzie bezpłatnie w następujących ilościach:
• dla nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym (w tym zabudowa szeregowa,
bliźniacza) - 1 Karta na nieruchomość;
• dla nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkiem wielolokalowym (Spółdzielnia Mieszkaniowa,
Wspólnoty Mieszkaniowe) - 1 Karta na każdy lokal w tym budynku.

