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PSZOK

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
to miejsca, do których mieszkańcy gmin będących członkami
Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego mogą
bezpłatnie oddać zebrane selektywnie odpady takie jak:
l papier i tektura (makulatura) oraz opakowania 		
wielomateriałowe (kartoniki po napojach i mleku),
l tworzywa sztuczne i metale,
l szkło bezbarwne,
l szkło kolorowe,
l odpady komunalne ulegające biodegradacji,
w tym odpady zielone,
l przeterminowane leki,
l chemikalia,
l zużyte baterie i akumulatory,
l zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
l meble i inne odpady wielkogabarytowe,
l zużyte opony,
l odpady budowlane i rozbiórkowe.

LOKALIZACJA PSZOK

KIEDY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?
Pierwszą deklarację należy złożyć
w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania
na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych.

ZMIANA DANYCH
W przypadku zmiany danych zawartych
w deklaracji należy złożyć nową
deklarację w terminie 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany.

Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Goli,

gmina Gostyń tel. 506 182 246 Punkt czynny jest w pon., wt., czw., pt.
w godz. 14:00-17:00 oraz w śr. i sob. w godz. 10:00-14:00.

Kompostownia Odpadów Zielonych w Koszanowie,
gmina Śmigiel tel. 506 182 297 Punkt czynny
jest w pon., wt., czw., pt. w godz. 14:00-17:00
oraz w śr. i sob. w godz. 10:00-14:00.

Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Rawiczu,
gmina Rawicz tel. 506 181 616 Punkt czynny jest w pon., wt., czw., pt.
w godz. 14:00-17:00 oraz w śr. i sob. w godz. 10:00-14:00.

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani,

gmina Osieczna tel. 65 528 50 32 Punkt czynny jest w pon., wt., czw., pt.
w godz. 14:00-17:00 oraz w śr. i sob. w godz. 10:00-14:00.

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie

ul. Saperska 23 tel. 65 525 92 95 Punkt czynny jest pon., pt. w godz.
11:00-18:00, w wt., śr., i czw. w godz. 10:00-17:00 oraz w sob. w godz.
10:00-14:00.

Sortownia Odpadów Henrykowo 9,

gmina Święciechowa tel. 65 520 43 83 Punkt czynny jest w pon., wt.,
czw., pt. w godz. 14:00-17:00 oraz w śr. i sob. w godz. 10:00-14:00.

Wszelkie dodatkowe informacje
można uzyskać w siedzibie:

Komunalnego Związku Gmin
Regionu Leszczyńskiego
ul. 17 Stycznia 90
64-100 LESZNO
tel. 65 529 49 34
fax 65 526 91 08
www.kzgrl.pl
sekretariat@kzgrl.pl
BIURO OBSŁUGI
tel. 65 540 77 93

1 lipca 2013 r. startuje nowy system
gospodarki odpadami komunalnymi.
Od tego dnia wywozem
i zagospodarowaniem odpadów
z Twojego domu zajmie się

Komunalny Związek
Gmin Regionu
Leszczyńskiego.
Dowiedz się więcej!

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY

POJEMNIKI
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany
wyposażyć nieruchomość w pojemniki
do zbierania odpadów komunalnych.
Właściciele
domów
jednorodzinnych
otrzymają bezpłatnie worki do selektywnej
zbiórki odpadów.

TWORZYWA SZTUCZNE, METALE
WRZUCAMY

l
l
l

l

puste i zgniecione butelki po napojach, nakrętki
puste i zgniecione aluminiowe puszki po napojach
puszki po żywności i inne odpady metalowe
puste opakowania po kosmetykach, chemii
gospodarczej i środkach czystości
worki foliowe i plastikowe opakowania
plastikowe doniczki

l
l
l
l
l

PAPIER
WRZUCAMY

l

l
l
l
l
l

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

l

l

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE
zmieszane odpady komunalne
nie rzadziej niż raz w tygodniu
l selektywnie zebrane odpady
nie rzadziej niż raz w miesiącu
(szkło, papier, tworzywa sztuczne)

butelek i pojemników z zawartością
opakowań i butelek po olejach, smarach
i płynach chłodniczych
opakowań po nawozach i środkach ochrony roślin
puszek po farbach i lakierach
zabawek
sprzętu AGD i RTV, plastikowych mebli
styropianu
jednorazowych naczyń

l
l

l

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU

NIE WRZUCAMY

l
l

zmieszane odpady komunalne
nie rzadziej niż raz w miesiącu
l selektywnie zebrane odpady należy
dostarczyć do PSZOK*

NIE WRZUCAMY

gazety, czasopisma i ulotki
stare zeszyty i książki
papier szkolny i biurowy
tekturę i kartony
kartoniki po napojach i mleku tzw. Tetrapack
papierowe torebki
papier pakowy

l

l
l
l
l
l
l
l

SZKŁO BIAŁE
WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY
l

Ponadto dwa razy w roku zostanie
zorganizowana zbiórka objazdowa
podczas której bezpłatnie, bezpośrednio
z nieruchomości zostaną odebrane odpady
wielkogabarytowe (np. meble) oraz zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny
(np. telewizor, lodówka).

TERMINY OPŁAT

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić do 15 dnia miesiąca,
którego dotyczy obowiązek opłaty.

mokrego, tłustego lub zabrudzonego papieru
papieru woskowanego
kalek technicznych i papieru samokopiującego
papieru termicznego i faksowego
tapet
worków po wapnie, cemencie, gipsie itp.
pieluch jednorazowych i innych artykułów
higienicznych

l
l
l
l

butelki po napojach bez kapsli i nakrętek
słoiki bez nakrętek
inne szklane opakowania np. po kosmetykach

l
l
l
l
l

ampułek i opakowań po lekarstwach
termometrów
świetlówek i żarówek
szkła żaroodpornego
szyb okiennych, samochodowych i luster
ceramiki, porcelany, fajansu
szkła zbrojonego

SZKŁO KOLOROWE
WRZUCAMY
l
l
l

butelki po napojach ze szkła barwionego
bez kapsli i nakrętek
słoiki ze szkła barwionego bez nakrętek
inne szklane opakowania ze szkła barwionego
np. po kosmetykach

NIE WRZUCAMY
l
l
l
l
l

ampułek i opakowań po lekarstwach
świetlówek i żarówek
szkła żaroodpornego
szyb okiennych, samochodowych i luster
ceramiki, porcelany, fajansu, szkła zbrojonego

