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PORADNIK
WSZYSTKO O SEGREGACJI ODPADÓW

Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu



TWORZYWA SZTUCZNE
I METALE

ŻÓŁTY
POJEMNIK LUB WOREK

WRZUCAMY
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 (w tym po słodyczach, 
makaronach itp.)

NIE WRZUCAMY
butelek i pojemników z zawartością, opakowań i butelek po 
olejach, smarach i płynach chłodniczych, zabawek, opakowań 
po nawozach i środkach ochrony roślin, mokrych folii, odpa-
dów poremontowych z plastiku (listwy, boazerie itp.), części 
samochodowych, puszek po lakierach i farbach, akumulato-
rów i baterii, sprzętu AGD i RTV.

PAMIĘTAJ!
Wyrzucaj tylko opakowania bez zawartości.

Zawsze staraj się zmniejszyć objętość odpadów 
np. zgniatając butelki.

Nie musisz czekać na odbiór odpadów, sam 
możesz je zawieźć do PSZOK.

opakowania po 
żywności

plastikowe 
nakrętki

plastikowe 
doniczki

reklamówki 
i torby foliowe

plastikowe 
butelki i baniaki

plastikowe opakowania 
po chemii gospodarczej

i kosmetykach

kartony po napojach
(Tetrapak)

opakowania po 
kawie, słodyczach, 

chipsach

opakowania z folii 
aluminiowej

puszki stalowepuszki po napojach

metalowe 
nakrętki, kapsle

OPAKOWANIA Z PAPIERU
I TEKTURY

NIEBIESKI
POJEMNIK LUB WOREK

WRZUCAMY
gazety, czasopisma, ulotki, papier szkolny i biurowy, stare 
zeszyty i książki, papier pakowy, koperty, tekturę i kartony, 
kartoniki po napojach i mleku tzw. Tetrapack, papierowe 
torebki, papierowe rolki np. po papierze toaletowym.

NIE WRZUCAMY
mokrego lub zatłuszczonego papieru, papieru woskowanego, 
opakowań po materiałach budowlanych (cement, zaprawy) 
oraz tapet, papierów fotograficznych i fotografii, artykułów 
higienicznych (wacików, podpasek, pieluch jednorazowych, 
chusteczek), paragonów.

PAMIĘTAJ!
Wyrzucaj opakowania papierowe i tekturowe 
bez zawartości i zgniecione.

Nie musisz czekać na odbiór odpadów, sam 
możesz je zawieźć do PSZOK.

gazety, czasopisma książki, zeszyty

kartony, tektura

papier pakowy

inne papierowe 
przedmioty

SZKŁO
KOLOROWE

ZIELONY

papier szkolny
i biurowy



butelki ze szkła 
barwionego

słoiki ze szkła 
barwionego

szklane opakowania
np. po kosmetykach

butelki ze szkła 
bezbarwnego

słoiki ze szkła 
bezbarwnego

szklane opakowania
np. po kosmetykach

WRZUCAMY
opróżnione butelki szklane bez kapsli i zakrętek, słoiki 
ze szkła bez zakrętek, inne szklane opakowania np. 
buteleczki szklane po kosmetykach.

PAMIĘTAJ!
Nie tłucz szkła przed 

wyrzuceniem do pojemnika.

Wrzucaj opakowania 
szklane bez zawartości.

Nie musisz czekać na odbiór 
odpadów, sam możesz je 

zawieźć do PSZOK.

SZKŁO
KOLOROWE

ZIELONY
POJEMNIK LUB WOREK

SZKŁO
BEZBARWNE

BIAŁY

NIE WRZUCAMY
szyb, luster, naczyń i przedmiotów ceramicznych, lamp i żaró-
wek rtęciowych, żarówek i świetlówek energooszczędnych, 
reflektorów, zniczy z zawartością wosku, szkła okularowego 
i żaroodpornego, monitorów i lamp telewizyjnych, termome-
trów, opakowań po olejach, rozpuszczalnikach.

WRZUCAMY
mięso, kości, porcelanę i fajans, tekstylia, buty, 
artykuły higieniczne, zanieczyszczone opakowania po 
żywności, tłusty i zabrudzony papier, jednorazowe 
maszynki do golenia, zepsute zabawki, wystudzony 
popiół, gumę i przedmioty z gumy.

NIE WRZUCAMY
odpadów zielonych, baterii i akumulatorów, przetermino-
wanych leków, substancji chemicznych, klejów, smarów 
i olejów, świetlówek energooszczędnych, termometrów rtę-
ciowych, opon, odpadów wielkogabarytowych, gruzu, elek-
troodpadów czyli urządzeń wymagających do pracy zasilania 
z sieci elektrycznej lub baterii.

artykuły higieniczneresztki mięsa 
i kości

szkło stołowe, kryształy, 
fajans i porcelana

zepsute zabawki

odzież, obuwie, 
ścierki
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wystudzony popiół

PAMIĘTAJ!
Do pojemnika na odpady zmieszane nie 
wrzucaj odpadów zbieranych selektywnie.

Popioły należy zawsze wystudzić.

Popiół po spaleniu drewna można 
kompostować.

styropian 
opakowaniowy

ODPADY ZMIESZANE
(pozostałe po segregacji)

POJEMNIK NA ODPADY ZMIESZANE

zabrudzone ręczniki 
papierowe

torebki z herbatą, 
filtry do kawy

przedmioty 
wykonane z gumy 

i lateksu

znicze z zawartością
wosku i świece



PSZOK

PAMIĘTAJ!
Odpady poremontowe w ilości większej niż 100 kg na 

osobę/rok są dodatkowo płatne.

PAMIĘTAJ!
2 razy w roku odpady wielkogabarytowe i ZSEE są odbierane 

podczas mobilnych zbiórek.

Nie odbiera się odpadów poremontowych, luster i szyb okiennych.

opony do samochodów 
osobowych

(max 4 szt. jednorazowo)

lustra i szyby okienne

metalowy złom

PSZOK jest dla Ciebie, korzystaj z niego!

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
I POREMONTOWE

PSZOK

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY 
I ELEKTRONICZNY 

PSZOK

drobny sprzęt AGD,
kable

PAMIĘTAJ!
Odpady w postaci zużytego sprzętu elektronicznego 

i elektrycznego (wszystko co działa na prąd lub 
na baterie) muszą być dostarczone do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
w stanie w jakim zakończyło się ich użytkowanie.

sprzęt AGD

DOSTARCZAMY
zużyty sprzęt RTV i AGD, sprzęt komputerowy, zabawki 
elektryczne i elektroniczne, suszarki, golarki i kable, 
telefony komórkowe, zegarki, stare żelazka.

zabawki elektroniczne
i elektryczne

sprzęt komputerowy

telefony, zegarkisprzęt RTV

meble

plastikowe krzesła
i stoliki

dywany i wykładziny

DOSTARCZAMY
stare meble, dywany, duży metalowy złom, plastikowe 
krzesła i stoliki, szyby okienne, lustra, opony do 
samochodów osobowych, odpady poremontowe.

ODBIÓR SPRZED 
NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z harmonogramem

odpady poremontowe
(bezpłatnie do 100kg na 

osobę/rok)

PSZOK



ODPADY BIODEGRADOWALNE
w tym ZIELONE

PSZOK

PAMIĘTAJ!
Odpady biodegradowalne, w tym zielone, należy 

w pierwszej kolejności poddawać kompostowaniu, 
a w przypadku braku takiej możliwości należy je 

dostarczać do PSZOK.

DOSTARCZAMY
skoszoną trawę, liście i chwasty, kwiaty doniczkowe 
i kwiaty cięte, drobne gałęzie, resztki warzyw i owoców 
oraz resztki żywności pochodzenia roślinnego.

skoszona trawa

kwiaty
doniczkowe

kwiaty cięte

liście i chwasty

drobne gałązki

resztki warzyw
i owoców

resztki żywności pochodzenia 
roślinnego
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Zamiast do lasu o zmroku, w dzień zawieź odpady do PSZOKu

PAMIĘTAJ!
Odpady niebezpieczne powinny być przekazane 
w oryginalnych opakowaniach, co umożliwi ich 

poprawną identyfikację.
Większość odpadów niebezpiecznych można oddać 
w sklepie, którym były kupione pierwotne produkty.

farby, lakiery, 
rozpuszczalniki

substancje chemiczne baterie i akumulatory

kleje, zużyte oleje
i smary

przeterminowane leki

świetlówki i żarówki 
energooszczędne

DOSTARCZAMY
odpady niebezpieczne tj. rozpuszczalniki, farby, lakiery,  
substancje chemiczne, kleje, zużyte oleje i smary, 
baterie i akumulatory, świetlówki energooszczędne, 
przeterminowane leki, opakowania po środkach 
ochrony roślin.

ODPADY NIEBEZPIECZNE

PSZOK

PSZOK PSZOK

KOMPOSTOWNIK



PSZOK
PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Lp. Gmina Adres PSZOK

10 Pakosław Pakosław, ul. Kolejowa 3
Naprzeciw budynku Urzędu Gminy

11 Pępowo Pępowo, ul. Dworcowa 1
Teren GS

12 Pogorzela Pogorzela, ul. Gostyńska 14a
Teren składu węgla

13 Poniec Poniec, ul. Krobska 39
Teren składu węgla

14 Rawicz Rawicz
Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych 

15 Rydzyna Kłoda 99

16 Śmigiel Koszanowo
Kompostownia Odpadów Zielonych 

17 Święciechowa Święciechowa, ul. Kopernika 6
Teren spółdzielni rolniczej, wjazd od strony stadionu

18 Wijewo Wijewo, ul. Wincentego Witosa 52
Teren dawnego SKR

Lp. Gmina Adres PSZOK

1 Bojanowo Gołaszyn 11
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

2 Gostyń Gola
Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych

3 Jutrosin Jutrosin, ul. Polna 3c
Teren składu węgla

4 Krobia Krobia, ul. Jutrosińska 28A
Teren składu węgla - Spółdzielnia Kółek Rolniczych

5 Krzemieniewo Krzemieniewo, ul. Dworcowa 50
Teren sklepu rolno-ogrodniczego

6 Krzywiń Krzywiń, ul. Bojanowskiego 5
Teren składu węgla, wjazd od ul. Ogrodowej

7 Leszno Leszno, ul. Saperska 23
Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie 

8 Lipno Lipno, ul. Spółdzielcza 4
Teren GS

9 Miejska Górka Miejska Górka, ul. Ignacego Buszy 5
Teren GS

SEKTOR 1
SEKTOR 2
SEKTOR 3
SEKTOR 4
SEKTOR 5

2
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Nr Lokalizacja PSZOK

PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) 
przyjmuje bezpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób se-
lektywny, wytworzone przez właścicieli nieruchomości położo-
nych na terenie KZGRL.

Odpady komunalne przyjmowane do PSZOK:
• papier i tektura, tworzywa sztuczne i metale (w tym opakowania),
• opakowania wielomateriałowe,
• opakowania ze szkła bezbarwnego i kolorowego,
• szkło płaskie, jednowarstwowe oraz wielowarstwowe, 

hartowane,
• odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,
• przeterminowane leki,
• chemikalia   (detergenty,   rozpuszczalniki,   farby,   tusze,   farby   

drukarskie,   kleje,   lepiszcze i żywice, kwasy, alkalia, odczynniki 
fotograficzne, środki ochrony roślin),

• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
• urządzenia zawierające freon,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• zużyte opony (maksymalnie 4 sztuki), 
• odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz ceglany i betonowy, 

ceramika, papa, styropian) do 100 kg na mieszkańca rocznie.

Obsługa PSZOK ma prawo odmowy przyjęcia odpadów 
dostarczonych odpadów w przypadku stwierdzenia:
• zanieczyszczeń w dostarczanych odpadach,
• braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych,
• źródła pochodzenia odpadów innego niż gospodarstwo domowe 

(np. chemikalia nietypowe dla prac domowych), zwłaszcza 
w dużych ilościach.

PSZOK nie przyjmuje następujących rodzajów odpadów:
• zmieszane odpady komunalne,
• odpady zawierające azbest,
• części samochodowe (np.: szyby, zderzaki, reflektory, elementy 

karoserii),
• opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,
• odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji 

(brak etykiet),
• odpady w opakowaniach cieknących, 
• sprzęt budowlany i urządzenia przemysłowe,
• odpady poprodukcyjne, w tym z działalności rolniczej.

Wszelkie informacje o pracy Punktów Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Komunalnego 
Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego dostępne są na 
stronie internetowej Związku w zakładce PSZOK.

Mapa lokalizacji PSZOK - Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Na terenie wszystkich gmin członkowskich zostały uruchomione Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, do 
których każdy mieszkaniec może dostarczać i bezpłatnie pozostawić wytworzone przez siebie odpady komunalne.



DOBRE RADY NA ODPADYREGULAMIN
PSZOK

PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) 
przyjmuje bezpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób se-
lektywny, wytworzone przez właścicieli nieruchomości położo-
nych na terenie KZGRL.

Odpady komunalne przyjmowane do PSZOK:
• papier i tektura, tworzywa sztuczne i metale (w tym opakowania),
• opakowania wielomateriałowe,
• opakowania ze szkła bezbarwnego i kolorowego,
• szkło płaskie, jednowarstwowe oraz wielowarstwowe, 

hartowane,
• odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,
• przeterminowane leki,
• chemikalia   (detergenty,   rozpuszczalniki,   farby,   tusze,   farby   

drukarskie,   kleje,   lepiszcze i żywice, kwasy, alkalia, odczynniki 
fotograficzne, środki ochrony roślin),

• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
• urządzenia zawierające freon,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• zużyte opony (maksymalnie 4 sztuki), 
• odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz ceglany i betonowy, 

ceramika, papa, styropian) do 100 kg na mieszkańca rocznie.

Obsługa PSZOK ma prawo odmowy przyjęcia odpadów 
dostarczonych odpadów w przypadku stwierdzenia:
• zanieczyszczeń w dostarczanych odpadach,
• braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych,
• źródła pochodzenia odpadów innego niż gospodarstwo domowe 

(np. chemikalia nietypowe dla prac domowych), zwłaszcza 
w dużych ilościach.

PSZOK nie przyjmuje następujących rodzajów odpadów:
• zmieszane odpady komunalne,
• odpady zawierające azbest,
• części samochodowe (np.: szyby, zderzaki, reflektory, elementy 

karoserii),
• opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,
• odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji 

(brak etykiet),
• odpady w opakowaniach cieknących, 
• sprzęt budowlany i urządzenia przemysłowe,
• odpady poprodukcyjne, w tym z działalności rolniczej.

Wszelkie informacje o pracy Punktów Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Komunalnego 
Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego dostępne są na 
stronie internetowej Związku w zakładce PSZOK.

1. Dostosuj wielkość pojemnika do swoich potrzeb 
- odpady nie mieszczące się w pojemniku, dokła-
dane w workach postawionych obok nie zostaną 
odebrane.

2. Worki i pojemniki z odpadami wystaw przed nie-
ruchomość, zgodnie z harmonogramem, do godzi-
ny 6:00 rano.

3. Pamiętaj o zbiórkach objazdowych odpadów wiel-
kogabarytowych i elektroodpadów organizowa-
nych 2 x w roku.

4. Duże opakowania (np. kartony i folie) zawieź do 
PSZOK, nie zostawiaj  ich przy pojemniku.

5. Oznacz trwale pojemniki w przypadku nierucho-
mości mieszanej: „Z” – nieruchomość zamieszka-
ła, „NZ” – nieruchomość niezamieszkała, a w przy-
padku nieruchomości wielolokalowej pojemnik 
oznacz numerem nieruchomości. 

6. Deklarację złóż w terminie 14 dni od zamieszka-
nia nieruchomości lub od momentu powstania na 
nieruchomości odpadów komunalnych oraz doko-
naj zmiany deklaracji w przypadku zmiany liczby 
osób zamieszkujących Twoją nieruchomość (np. 
zgon lub narodziny mieszkańca). 

7. Baterie zawierają toksyczne substancje, wyrzucaj 
je do specjalnych pojemników, które znajdują się 
np. w urzędach, szkołach, sklepach lub możesz za-
nieść do PSZOK.

8. Przeterminowane leki wyrzucaj do specjalnych 
pojemników znajdujących się w aptekach lub za-
nieś do PSZOK, ponieważ tylko w ten sposób nie 
będą stwarzały zagrożenia dla środowiska.

9. Podczas zakupów korzystaj z torby wielokrotnego 
użytku. Torebka jednorazowa to dodatkowy koszt 
i odpad, który rozkłada się ponad 100 lat.

10. Unikaj produktów zapakowanych w wiele warstw 
opakowań.

Jeżeli masz wątpliwości i nie wiesz jak postąpić 
z odpadami zawsze możesz do nas zadzwonić. 

Więcej informacji na stronie 

www.kzgrl.pl 
i na naszym profilu na facebooku.



zielony Punkt

zielony Punkt

zielony punkt
punkt

zielony punkt

zielony

zielony punkt

zielony punkt.co
czyste otoczenie

Realizator kampanii: www.zielonypunkt.co

Dzięki zmniejszeniu objętości odpadów, w kontenerach lub pojemnikach, 
może zmieścić się ich nawet pięciokrotnie więcej!

Jestem eko-logiczny
i dbam o przyrodę

Zgniatam odpady dla przyrody i zabawy!

Nie truj siebie i sąsiadów
NIE SPALAJ ODPADÓW!

Spalając odpady narażasz siebie nie tylko na utratę zdrowia, ale również na poważne straty 
finansowe. Szkodzi to bowiem przewodom kominowm, w których odkłada się tzw. mokra sadza. 
Może ona ulec zapłonowi i uszkodzić komin, a nawet wywołać pożar.
Spalając odpady w domowym piecu produkujesz i uwalniasz do atmosfery dioksyny i furany - 
najbardziej niebezpieczne związki chemiczne odpowiedzialne za:
• zwiększone ryzyko chorób nowotworowych,
• zwiększoną zachorowalność układu oddechowego,
• możliwość wystąpienia poważnych chorób układu krążenia lub ich nasilenia,
• uciążliwe alergie oraz zmiany skórne,
• podrażnienie spojówek oka i błon śluzowych,
• nawracające bóle głowy i wiele innych.

Paląc odpady nie pozbywasz się problemu!
PALĄC ODPADY TWORZYSZ PROBLEM!

Nie licz na to, że trucizny ulecą z dymem. Większość z nich jest ciężka i opada nie dalej niż kilkanaście 
metrów od komina! Trujesz swoje otoczenie, szkodzisz sobie, dzieciom, wnukom i sąsiadom!

Zastanów się, CZY CHCESZ ZOSTAWIĆ ZATRUTY ŚWIAT SWOIM DZIECIOM?


