Adres:
ul. 17 Stycznia 90
64-100 Leszno

I. ZASADY SEGREGACJI

TWORZYWA
SZTUCZNE
I METALE

PAPIER

SZKŁO
BEZBARWNE

SZKŁO
KOLOROWE

Kontakt:
tel. 65 540 77 93 / fax: 65 526 91 08
e-mail: bok@kzgrl.pl / www.kzgrl.pl

WARTO WIEDZIEĆ !
WRZUCAJ

NIE WRZUCAJ

- puste i zgniecione butelki po napojach, nakrętki
- puste i zgniecione aluminiowe puszki po napojach
- puszki po żywności
- puste opakowania po kosmetykach, chemii gospodarczej
i środkach czystości
- worki foliowe i plastikowe opakowania
- foliowe/plastikowe opakowania (w tym po słodyczach,
makaronach itp.)
- kartoniki po napojach i mleku tzw. Tetrapack

- 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

- gazety, czasopisma i ulotki
- stare zeszyty i książki
- papier szkolny i biurowy
- tekturę i kartony
- papierowe torebki, papier pakowy

- tłustego lub zabrudzonego papieru
- papieru woskowanego
- kalek technicznych i papieru samokopiującego
- papieru termicznego i faksowego
- tapet
- worków po wapnie, cemencie, gipsie itp.
- pieluch jednorazowych, podpasek i innych artykułów
higienicznych
- zabrudzonych chusteczek higienicznych i ręczników
papierowych

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

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

- 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

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

WAŻNE !




Worki z odpadami segregowanymi wystawiaj pełne i zawiązane. Do worków wyrzucaj tylko puste opakowania oraz
zgniataj plastikowe butelki i opakowania, składaj kartony, nie tłucz szkła!
Odpady wystawiaj przed posesję w miejscu łatwo dostępnym, do godziny 6:00 rano w dniu ich odbioru.

II. PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
Do PSZOK możesz oddać:

Dodatkowo do PSZOK możesz oddać:













przeterminowane i niewykorzystane leki;
chemikalia (np.: detergenty, rozpuszczalniki, farby, tusze, farby drukarskie,
kleje, lepiszcze i żywice, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki
ochrony roślin);
zużyte baterie i akumulatory;
lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (np.: żarówki
energooszczędne, świetlówki, termometry rtęciowe);
szkło płaskie (np.: szyby okienne i drzwiowe);
odpady zielone (skoszona trawa, liście);
zużyte opony (opony z rowerów, wózków, motorowerów, motocykli
oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony) jednorazowo
maksymalnie 4 opony z jednej nieruchomości;
odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz ceglany i betonowy, ceramika, papa,
styropian) max 100 kg na rok na jednego mieszkańca.
Za zagospodarowanie odpadów ponad limit, właściciel nieruchomości jest
zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy prowadzącemu PSZOK.









papier i tekturę (np.: gazety, czasopisma, stare zeszyty, książki, kartony,
papierowe torebki, papier pakowy);
tworzywa sztuczne (np.: butelki po napojach, opakowania po kosmetykach
i chemii gospodarczej, opakowania po środkach czystości, plastikowe
doniczki, opakowania typu Tetra Pak po sokach czy mleku);
metale (np.: puszki po napojach, puszki po konserwach);
opakowania ze szkła bezbarwnego (np.: butelki po napojach, słoiki, inne
szklane opakowania);
opakowania ze szkła kolorowego (np.: butelki po napojach ze szkła
barwionego);
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE) tj. wszystkie urządzenia
których prawidłowe działanie uzależnione było od dopływu prądu
elektrycznego z sieci, baterii lub akumulatorów (np.: telewizory, monitory,
komputery, pralki, suszarki do włosów);
meble i inne odpady wielkogabarytowe (np.duże zabawki, dywany, rowery).

PONADTO:
 ODPADY ZIELONE: możesz kompostować,
 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZSEiE: możesz oddać podczas zbiórek objazdowych,
 LEKI: możesz zanieść do apteki i wrzucić do specjalnego pojemnika.

Dane teleadresowe PSZOK:




















Gmina Bojanowo: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojanowie; Gołaszyn 11; tel. 65 54 564 16; czynne: wt., sob.: 1000-1400, czw.: 1400-1800;
Gmina Gostyń: Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Goli; tel. 506 182 246; czynne: pon., wt., czw., pt.: 1400-1700, śr., sob.: 1000-1400 ;
Gmina Jutrosin: Jutrosin, ul. Polna 3c (teren składu węgla); tel. 667 397 392; czynne: wt., sob. 1000-1400 , czw. 1400-1800;
Gmina Krobia: Krobia, ul. Jutrosińska 28A (teren GS, skład węgla); tel. 65 57 11 783; czynne: wt. 1000-1400 , czw. 1400-1800, sob. 1000 – 1600;
Gmina Krzemieniewo: Krzemieniewo, ul. Dworcowa 50 (sklep rolno-ogrodniczy); tel. 65 53 60 226; czynne: wt., sob. 1000-1400, czw. 1400-1800;
Gmina Krzywiń: Krzywiń, ul. Bojanowskiego 5 (wjazd od ul. Ogrodowej), tel. 509 029 868, 65 51 70 760, czynne: wt. 1000-1400, czw. 1400-1800, sob. 1000–1600;
Miasto Leszno: Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o. o.; Leszno, ul. Saperska 23; tel. 65 525 92 95; czynne: pon.-pt.: 700-1700 , sob.: 800-1400;
Gmina Lipno: Lipno, ul. Spółdzielcza 4; tel. 65 53 40 267; czynne: wt. 1000-1400 , czw.: 1400-1800, sob. 1000-1600;
Gmina Miejska Górka: Miejska Górka, ul. Ignacego Buszy 5; tel. 65 54 74 173; czynne: wt. 1000-1400 , czw. 1400-1800, sob. 1000-1600;
Gmina Pakosław: Pakosław, ul. Kolejowa 3; tel. 65 54 78 263; czynne: wt. 1000-1400 , czw. 1400-1800, sob. 1000-1600;
Gmina Pępowo: Pępowo, ul. Dworcowa 1 (teren GS); tel. 65 57 36 332; czynne: wt. 1000-1400 , czw. 1400-1800, sob. 1000-1600;
Gmina Pogorzela: Pogorzela, ul. Gostyńska 14a (teren GS, skład węgla); tel. 501 037 477; czynne: wt., sob. 1000-1400 , czw.: 1400-1800;
Gmina Poniec: Poniec, ul. Krobska 39 (teren składu węgla); tel. 65 573 15 39; czynne: wt., sob. 1000-1400 , czw.: 1400-1800;
Gmina Rawicz: Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Rawiczu; tel. 506 181 616; czynne: pon., wt., czw., pt.: 1400-1700 , śr., sob.: 1000-1400;
Gmina Rydzyna: Rydzyna (teren przy oczyszczalni ścieków, wjazd od ul. Przemysłowej); tel. 695 331 339 czynne: wt. 1000-1400, czw. 1400-1800 , sob. 1000-1600;
Gmina Śmigiel: Kompostownia Odpadów Zielonych w Koszanowie; tel. 506 182 297; czynne: pon., wt., czw., pt.: 1400-1700 , śr., sob.: 1000-1400;
Gmina Święciechowa: dawna Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna; Święciechowa, ul. Kopernika 6 (wjazd od strony stadionu); tel. 691 935 246,
czynne: wt., sob.: 1000-1400, czw.: 1400-1800;
Gmina Wijewo: Wijewo, ul. Wincentego Witosa 52 (teren dawnego SKR); tel. 601 055 363; czynne: wt., sob. 1000-1400 , czw.: 1400-1800.

III. ZBIÓRKI OBJAZDOWE
Podczas zbiórek objazdowych odbierane są:




odpady wielkogabarytowe:
 meble: stoły, krzesła, szafy, komody, regały, tapczany, łóżka, sofy, fotele, biurka, meble ogrodowe, szafki łazienkowe itp.;
 inne wyposażenie gospodarstwa domowego t. j.: wózki dziecięce, foteliki samochodowe, zabawki dużych rozmiarów, deski do
prasownia, stojaki na kwiaty, wieszaki na ubrania, karnisze, żyrandole, dywany, wykładziny, materace, pierzyny, walizki, miski,
wiadra, rowery, sztuczne choinki;
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
 urządzenia gospodarstwa domowego t. j.: chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki
elektryczne, wentylatory elektryczne, odkurzacze, piecyki elektryczne, żelazka, blendery, miksery, roboty kuchenne, sokowirówki,
młynki do kawy, tostery, frytkownice, krajalnice, noże elektryczne, wagi, zegary, suszarki do włosów, prostownice do włosów,
masażery do ciała itp.;
 sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny: laptopy, komputery (w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura), drukarki
oraz urządzenia kopiujące, notebooki, kalkulatory, maszyny do pisania, faksy, telefony (stacjonarne, komórkowe i bezprzewodowe),
odtwarzacze mp3 itp.;
 sprzęt RTV: radia, telewizory, kamery wideo, sprzęt hi-fi, odtwarzacze CD i DVD, głośniki, wzmacniacze dźwięku itp.;
 narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, wkrętarki, piły, maszyny do szycia, kosiarki do trawy, inne narzędzia do spawania,
nitowania, lutowania, gięcia, piłowania, cięcia, skręcania itp. nie używane do prowadzenia działalności gospodarczej;
 zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy: gry wideo, kieszonkowe konsole do gier, rowery treningowe, bieżnie elektryczne itp.;
 przyrządy do nadzoru i kontroli: czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, termometry elektryczne itp.

Oddawany zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być kompletny !
Informujemy również, iż w celu ułatwienia właścicielom nieruchomości pozbycia się niewielkich ilości odpadów budowlano – rozbiórkowych
oraz opon (które właściciel nieruchomości jest zobowiązany przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych),
w ramach objazdowej zbiórki, bezpośrednio z nieruchomości będą odbierane:
 wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, kabiny prysznicowe (nie szklane), brodziki, bidety, baterie łazienkowe - po 1 sztuce
z każdego rodzaju odpadu z jednej nieruchomości;
 opony od samochodów osobowych, rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5
tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej – jednorazowo max 4 sztuki z jednej
nieruchomości;
 ramy i rolety okienne i drzwi – bez szyb (łącznie do 5 sztuk z jednej nieruchomości).

UWAGA !
Zgodnie z obowiązującymi Regulaminami utrzymania czystości i porządku w gminach NALEŻY OBOWIĄZKOWO OZNACZYĆ
POJEMNIKI W PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI MIESZANYCH ORAZ NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH WIELOLOKALOWYCH
w następujący sposób:
 mieszane: pojemnik dla części zamieszkałej - literą „Z”, dla części niezamieszkałej literami - „NZ”;
 wielolokalowe (w sytuacji, gdy każdy lokal posiada osobny pojemnik na odpady komunalne zmieszane): pojemnik
oznaczyć numerem lokalu lub w inny sposób umożliwiający identyfikację nieruchomości, dla której pojemnik jest
przeznaczony.

Zajrzyj na stronę – dowiedz się więcej www.kzgrl.pl
www.facebook.com/kzgrl

