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poniedziałek 7:00 - 16:00 8:00 - 16:00

wtorek, środa, 
czwartek 7:00 - 15:00 8:00 - 15:00

piątek 7:00 - 14:00 8:00 - 14:00
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MIESZKAŃCU! DO PSZOK-U BEZPŁATNIE MOŻNA ODDAĆ NASTĘPUJĄCE  
SELEKTYWNIE ZEBRANE ODPADY KOMUNALNE:

To miejsce na terenie gminy, w którym wszyscy mieszkańcy gmin należących do Związku Gmin 
Krajny mają prawo do nieodpłatnego dostarczenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych, 
pod warunkiem złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PAMIĘTAJ!
PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne  
pochodzące  z nieruchomości zamieszkanych.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA  
ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

tworzywa sztuczne
w tym zabawki, 

meble ogrodowe odpady budowlane
i rozbiórkowe

stanowiące odpady
komunalne w ilości 

100 kg/kwartał

zużyty sprzęt elektryczny, 
elektroniczny oraz zużyte

baterie i akumulatory

meble i inne odpady
wielkogabarytowe

przeterminowane
leki i chemikalia

metal i opakowania
wielomateriałowe

zużyte opony (pochodzące 
z gospodarstw domowych)

odpady zielone

szkło 
opakowaniowe

papier  
i tektura

LOKALIZACJE PUNKTÓW SELEKTYWNEGO  
ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

Aktualny wykaz Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz godziny otwarcia 
znajdziesz na stronie internetowej Związku Gmin Krajny w Złotowie www.zgk.zlotow.pl

 Złotów 

Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o. o. 
ul. Szpitalna 38, 77 - 400 Złotów

 Lipka 

Zakład Gospodarki Komunalnej Lipka Sp. z o. o. 
ul. Spokojna 1, 77 - 420 Lipka

 Zakrzewo  
teren oczyszczalni ścieków  
ul. Wybudowanie, 77-424 Zakrzewo

 Tarnówka  
teren przy oczyszczalni ścieków  
77-416 Tarnówka

 Rataje  
gmina Łobżenica 

89-310 Łobżenica
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Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

/

Metale i tworzywa sztuczne Papier Szkło Bio Odpady 
zmieszane

Zużyty sprzęt  
elektryczny  

i elektroniczny

Odpady  
niebezpieczne

Odpady wielkoga-
barytowe i odpady  

budowlane  
i rozbiórkowe*

Leki  
przeterminowane

np.:
butelki  •	
plastikowe
plastikowe •	
nakrętki
plastikowe •	
opakowania 
po produktach 
spożywczych
plastikowe •	
opakowania 
po chemii 
gospodarczej 
i kosmetykach
folie i torebki •	
z tworzyw 
sztucznych

np.:
aluminiowe puszki •	
po napojach 
i sokach
puszki po  •	
konserwach
metalowe  •	
korki i kapsle
metalowe zakrętki•	

opakowania wie-•	
lomateriałowe (np. 
kartony po mleku, 
sokach)
folia aluminiowa•	

np.:
papier szkolny •	
i biurowy, zadru-
kowane kartki
foldery, gazetki •	
reklamowe,  
ulotki, prospekty
gazety  •	
i czasopisma
książki i zeszyty•	

opakowania •	
papierowe i tektu-
rowe, kartony
papier pakowy •	
i dekoracyjny
rolki papieru•	

torby i worki •	
papierowe

np.:
butelki ze szkła •	
kolorowego  
i bezbarwnego  
po napojach  
(bez nakrętek)
słoiki ze szkła •	
kolorowego 
i bezbarwnego 
(bez nakrętek, 
zacisków, gumo-
wych uszczelek) 
szklane  •	
opakowania  
po kosmetykach

np.:
odpady kuchenne •	
pochodzenia 
roślinnego 
(obierki, resztki 
warzyw i owoców,  
skórki, ogryzki)
trawa•	

liście•	

trociny,  •	
korę drzew
łupiny orzechów•	

rozdrobnione •	
gałęzie

np.:
odpadki mięsa, •	
ryb, wędlin i kości
skorupki jaj•	

wystudzony •	
popiół
odchody zwierząt •	
domowych
artykuły higie-•	
niczne (pieluchy 
jednorazowe, 
chusteczki higie-
niczne)
ręczniki papierowe •	
i serwetki
zepsute zabawki•	

szkło stołowe, •	
kryształowe 
i porcelana

np.:
zabawki •	
elektryczne 
i elektroniczne
telefony •	
komórkowe
suszarki •	
do włosów
sprzęt •	
komputerowy
sprzęt RTV i AGD•	

kable, przewody •	
elektryczne

np.:
farby, lakiery •	
i kleje 
zużyte oleje •	
i smary
rozpuszczalniki•	

baterie •	
i akumulatory
żarówki •	
energooszczędne

np.:
meble•	

plastikowe krzesła •	
i stoliki
odpady •	
z remontów
odzież,  •	
tekstylia, buty
zużyte opony •	
(pochodzące 
z gospodarstw 
domowych)
duży złom żelazny•	

duże lustra i szyby •	
okienne

np.:
tabletki•	

maści•	

leki płynne  •	
lub w postaci 
aerozolu
opakowania •	
po lekach

Do pojemnika należy wrzucać odpady opróżnione, 
butelki zgniecione.

Do pojemnika należy 
wrzucać papier suchy, 
niezanieczyszczony 
i niezatłuszczony.
Opakowania kartono-
we należy składać.

Do pojemnika należy 
wrzucać surowce 
szklane opróżnione 
z zawartości i pozba-
wione nakrętek.

Do pojemnika należy 
wrzucać surowce 
rozdrobnione, 
tak aby zmieściły 
się w pojemniku 
lub worku.

Do pojemnika należy 
wrzucać to czego nie 
da się wysegrego-
wać w celu odzysku 
i recyklingu.

Pamiętaj, zgniataj odpady!

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

ZASADY ZBIÓRKI SELEKTYWNEJ
Związek Gmin Krajny

al. Piasta 1, 77-400 Złotów

tel.: 67 353 39 41, www.zgk.zlotow.pl

* stanowiące odpady komunalne w ilości 100kg/kwartał nieodpłatnie

Nie pal śmieci!
Palenie śmieci szkodzi twojemu zdrowiu i zdrowiu twoich  
najbliższych, zanieczyszcza środowisko, w którym mieszkasz!
Reaguj jeśli ktoś to robi!
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Podczas mobilnych zbiórek odpadów komunalnych w wyznaczonych miejscach 
zbierane są m. in.:

odpady wielkogabarytowe:

 meble: stoły, krzesła, szafy, komody, regały, tapczany, łóżka, sofy, fotele, biurka, meble ogrodowe, szafki 
łazienkowe itp.;

 inne elementy wyposażenia gospodarstwa domowego np.: wózki dziecięce, foteliki samochodowe, zabawki 
dużych rozmiarów, stojaki na kwiaty, wieszaki na ubrania, karnisze, żyrandole, dywany, wykładziny, materace, 
pierzyny, miski, wiadra, rowery, sztuczne choinki, walizki;

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 itp.;

 sprzęt komputerowy 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.

Związek Gmin Krajny w Złotowie minimum dwa razy do roku organizuje mobilne zbiórki 
odpadów komunalnych.

UWAGA MONITORING !
W celu wyeliminowania nieprawidłowości w sposobie składowania odpadów w Punktach 
Składania Selektywnie Zbieranych Odpadów Komunalnych zostały zainstalowane kamery.

To miejsca na terenie gminy/miasta, w których ustawione są zróżnicowane kolorystycznie 
pojemniki przeznaczone do zbiórki poszczególnych frakcji odpadów komunalnych.

!
!

PAMIĘTAJ ! NIE ZOSTAWIAJ ODPADÓW OBOK POJEMNIKA!
Pozostawiając odpady poza pojemnikami narażasz się na sankcję  art. 145 Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618 
ze zmianami), który mówi: „Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności 
drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.”

! UWAGA ! 
Do punktów składowania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych nie dostarczamy  
odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

Do odpowiedniego  
pojemnika ustawionego  
w punkcie składowania  
selektywnie zbieranych  
odpadów komunalnych 

możemy wrzucić:

Do punktów składowania selektywnie  
zbieranych odpadów komunalnych 

nie dostarczamy:

– papier 
i tektura;

– szkło.

– tworzywa sztuczne, 
metale oraz  
opakowania 
wielomateriałowe;

– przeterminowanych leków i chemikaliów;
– zużytych baterii i akumulatorów;
– zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
– mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
– zużytych opon;
– odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

UWAGA! 
 Terminy mobilnych zbiórek odpadów komunalnych oraz wykaz miejsc, z których odbierane 
sa odpady dostępne są na stronie internetowej Związku Gmin Krajny: www.zgk.zlotow.pl, 
Urzędów Gmin należących do Związku Gmin Krajny oraz operatora obsługującego.

Odpady te dostarczamy do  
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Dodatkowo przeterminowane leki zbierane są  
w  wyznaczonych aptekach i placówkach służby zdrowia.

 

PUNKTY SKłADOWANIA SELEKTYWNIE  
ZBIERANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

MOBILNE ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH  
ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO.

! UWAGA ! 
Do punktów składowania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych dostarczamy  
wyłącznie te frakcje, dla których wystawione są pojemniki.
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Dostosuj wielkość pojemnika do swoich potrzeb.1. 

Worki i pojemniki z odpadami wystaw przed nieruchomość, zgodnie 2. 
z harmonogramem.

Zgniataj butelki plastikowe, puszki aluminiowe, opakowania kartonowe itp. Dzięki 3. 
zmniejszeniu objętości odpadów w kontenerach lub pojemnikach, może zmieścić się 
nawet pięciokrotnie więcej odpadów.

Pamiętaj o mobilnych zbiórkach odpadów wielkogabarytowych oraz elektrośmieci 4. 
np.: mebli, sprzętu RTV, sprzętu komputerowego itp.: organizowanych przez Związek 
przynajmniej 2 x w roku.

Złóż deklarację w terminie 14 dni od zamieszkania nieruchomości lub od momentu 5. 
powstania na nieruchomości odpadów komunalnych.

Dokonaj zmiany deklaracji w terminie 14 dni jeżeli nastąpiła zmiana liczby osób 6. 
zamieszkujących Twoją nieruchomość (np. zgon lub narodziny mieszkańca) 
oraz zmiana sposobu segregacji (selektywnie lub nieselektywnie) w przypadku 
nieruchomości zamieszkanych oraz zmiana częstotliwości wywozu i wielkości 
pojemnika w przypadku nieruchomości niezamieszkanych.

Dbaj o porządek przy koszach. Pozostawiając odpady obok pojemników narażasz 7. 
się na karę grzywny.

Zużyte baterie wrzucaj do specjalnych pojemników, które znajdują się np.: w urzędach, 8. 
szkołach, sklepach lub oddaj do PSZOK.

Podczas zakupów korzystaj z torby wielokrotnego użytku. Torby jednorazowe 9. 
to dodatkowy koszt i odpad.

Przeterminowane leki wrzucaj do specjalnych pojemników znajdujących się  10. 
w wyznaczonych aptekach i punktach opieki zdrowotnej lub oddaj do PSZOK. Podczas 
zakupów korzystaj z torby wielokrotnego użytku. Torby jednorazowe to dodatkowy 
koszt i odpad.

Unikaj produktów zapakowanych w wiele warstw opakowań.11. 

Płatność za wywóz odpadów komunalnych do 10 dnia każdego miesiąca 
za miesiąc poprzedni!

Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz druk wyjaśnienia do deklaracji pobierzesz:

 na stronie internetowej Związku Gmin Krajny,

 w siedzibie Związku Gmin Krajny,

 w urzędach gmin/miast przynależnych do Związku Gmin Krajny.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dostępny na stronie 
internetowej Związku Gmin Krajny w Złotowie 

www.zgk.zlotow.pl
oraz

u operatora obsługującego

„ZWIĄZKOWE” PORADY NA ODPADY

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