PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
Godziny otwarcia:
•

w okresie od 1 kwietnia do 31 października w każdą sobotę od 9.00 do 14.00
•

w okresie od 1 listopada do 31 marca – 2 razy w miesiącu od 9.00 do 14.00

Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno - za budynkiem Urzędu Gminy Leszno
firma odbierająca odpady - „ BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym
mieszkańcy Gminy Leszno mogą zostawić wytwarzane przez siebie odpady komunalne
z gospodarstw domowych, których nie można umieszczać ogólnych pojemnikach do
gromadzenia odpadów zmieszanych i w workach do segregacji.

ODBIÓR ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI
✔ w okresie od 1 grudnia do 30 kwietnia odpady ulegające biodegradacji będą

odbierane jedynie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
✔ w okresie od 1 maja do 30 listopada odbierane będą spod posesji 1 raz w miesiącu

ODBIÓR POPIOŁU
✔ w okresie od 1 listopada do 31 marca popiół odbierany będzie spod posesji 1 raz

w miesiącu od osób, które zgłoszą konieczność jego odebrania do Urzędu Gminy
✔ w okresie od 1 października do 31 marca popiół można oddawać do kontenera

znajdującego się za Urzędem Gminy każdego dnia tygodnia
✔ popiół można oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

w godzinach jego otwarcia tj.
w okresie od 1 kwietnia do 31 października w każdą sobotę od 9.00 do 14.00
w okresie od 1 listopada do 31 marca – 2 razy w miesiącu od 9.00 do 14.00

RODZAJE ODPADÓW PRZYJMOWANYCH DO PSZOK
✔ odpady budowlane i rozbiórkowe - z remontów prowadzonych przez mieszkańców

we własnym zakresie: gruz betonowy, gruz ceglany, terakota, glazura, ceramika
łazienkowa, tynki, tapety, okleiny, papa itp.
✔ popiół
✔ odpady ulegające biodegradacji: trawa, liście, drobne gałęzie, resztki jedzenia
✔ zużyte opony
✔ detergenty i chemikalia używane w gospodarstwach domowych takie jak oleje, farby

malarskie, lakiery, rozpuszczalniki, opakowania po środkach ochrony roślin
✔ świetlówki, żarówki
✔ zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (RTV i AGD) jak np. pralki, lodówki,

radia, telewizory, zabawki, suszarki itp.
✔ przeterminowane leki

RODZAJE ODPADÓW NIEPRZYJMOWANYCH DO PSZOK
✔ odpady zmieszane
✔ odpady budowlane zawierające azbest
✔ części samochodowe np. zderzaki, reflektory, szyby samochodowe itp.
✔ Wielkogabaryty (wersalki, stoły, krzesła, szafy, fotele itp.)

Obsługa PSZOK odmawia przyjęcia odpadów w przypadku:
•

gdy odpady będą ze sobą zmieszane,

•

gdy nie można określić rodzaju odpadów,

•

gdy są to odpady z innego źródła, niż z gospodarstw domowych np. pochodzących
z prowadzonej działalności gospodarczej.

Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne
z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
Pracownik odmówi przyjęcia odpadów zmieszanych oraz innych niż wymienione w ulotce,
a także jeśli nie jest wnoszona opłata za gospodarowanie odpadami.
Osoba odpowiedzialna z ramienia gminy - p. Jerzy Węgliński

