
GNIAZDA SELEKTYWNEJ 
ZBIÓRKI ODPADÓW

Na terenie gmin należących do Związ-
ku w wyznaczonych miejscach zostały 
wyodrębnione tak zwane GNIAZDA 
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPA-
DÓW KOMUNALNYCH.

W  gniazdach tych zostały ustawione 
pojemniki na papier, szkło, plastik.

Pamiętaj! Wrzucaj szkło, papier, pla-
stik tylko do odpowiednich pojem-
ników! Nie zostawiaj odpadów obok 
pojemnika!

„Kto wykracza przeciwko wydanym 
z  upoważnienia ustawy przepisom po-
rządkowym o  zachowaniu się w  miej-
scach publicznych, podlega karze grzyw-
ny do 500 zł albo karze nagany” (Art. 54 
Kodeksu Wykroczeń).

W  trosce o  estetyczny wygląd 
„GNIAZD” oraz najwyższą jakość na-
szych działań Zarząd Związku Gmin 
Krajny podjął decyzję o zakupie i za-
instalowaniu kamer przenośnych, 
które są montowane w  miejscach 
gdzie najczęściej dochodzi do sytuacji 
niezgodnych z  regulaminem utrzy-
mania czystości i porządku dotyczącej 
gospodarki odpadami komunalnymi 
obowiązującego na terenie Związku 
Gmin Krajny.

W celu usprawnienia systemu gospo-
darowania odpadami komunalnymi 
zostały zorganizowane dla Państwa 
MOBILNE ZBIÓRKI ODPADÓW.

Gdzie i kiedy?
GMINA TERMIN

Gmina Lipka 29 wrzesień
Gmina Tarnówka 24 listopad
Gmina Zakrzewo 26 październik

Gmina i Miasto 
Łobżenica 29 listopad

Miasto Złotów 31 październik
Gmina Złotów 30 listopad

Dodatkowo wszyscy mieszkańcy 
Gmin należących do Związku Gmin 
Krajny, którzy mają złożoną dekla-
rację na gospodarowanie odpadami 
komunalnymi mają prawo do nie-
odpłatnego dostarczenia do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych (PSZOK) w  Złotowie ul. 
Szpitalna 38 selektywnie zebranych 
następujących strumieni odpadów: 
• papier i tektura 
• szkło kolorowe i bezbarwne 
• tworzywa sztuczne 
• odpady biodegradowalne i  odpady 

zielone 
• metale i  opakowania wielomateria-

łowe 

• przeterminowane leki, 
• chemikalia,
• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i  elek-

troniczny,
• meble i inne odpady wielkogabary-

towe 
• odpady budowlane i rozbiórkowe 

w  ilości nie większej niż 100 kg 
raz na kwartał od każdego wła-
ściciela nieruchomości,

• zużyte opony do samochodów 
osobowych w  ilościach świad-
czących na ich zużycie w gospo-
darstwie domowym

PUNKT SELEKTYWNEJ 
ZBIÓRKI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH (PSZOK) 
mieści się na terenie Miejskiego 
Zakładu Usług Komunalnych 
Spółka z o.o., ul. Szpitalnej 
38 w Złotowie. Czynny jest od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
7.00 - 15.00, w soboty czynny 
w godzinach 7.00 - 14.00.

Należy dodać, że w  momencie, kie-
dy ilość dostarczanych do PSZOK 
odpadów będzie wskazywała na to, 
że odpady pochodzą z  prowadzonej 
działalności gospodarczej pracownik 
obsługujący PSZOK ma prawo odmó-
wić przyjęcia takich odpadów.

W tym numerze przypominamy o tym, jakie odpady należy dostarczać do Punktów Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych  oraz Gniazd Selektywnej Zbiórki Odpadów

Dzięki zmniejszeniu objętości odpadów 
w kontenerach lub pojemnikach, może zmieścić 

się ich nawet pięciokrotnie więcej.

BIOPET MAKULATURA SZKŁO
ŻYCZYMY MĄDREGO 

ŚMIECENIA

TWORZYWA SZTUCZNE SZKŁO PAPIER ODPADY ZMIESZANE ODPADY BIO, ZIELONE

WRZUCAMY:
• butelki plastikowe po napojach, 

chemii gospodarczej i kosmety-
kach, plastikowe nakrętki,

• plastikowe opakowania po żywno-
ści jogurtach, serkach itp.),

• folie i torebki z tworzyw sztucznych,
• aluminiowe puszki po napojach

i konserwach, metale, kapsle.

WRZUCAMY:
• butelki ze szkła po napojach (bez 

nakrętek),
• słoiki ze szkła (bez nakrętek, zaci-

sków, gumowych uszczelek),
• szklane opakowania po
• kosmetykach.

WRZUCAMY:
papier, gazety, czasopisma, gazetki 
reklamowe, ulotki,
opakowania tekturowe, kartony, 
tekturę falistą, worki papierowe, 
papier pakowy,
• katalogi, książki.

WRZUCAMY:
• wszystkie odpady komunalne 

niebędące odpadami niebezpiecz-
nymi i niepodlegające zbiórce 
selektywnej,

• artykuły higieniczne (w tym pie-
luchy jednorazowe i podpaski),

• wystudzony popiół.

WRZUCAMY:
• odpady kuchenne pochodzenia 

roślinnego (np. obierki, resztki 
warzywne i owocowe),

• ściętą trawę, liście,
• rozdrobnione gałęzie.

NIE WRZUCAMY:
• butelek i pojemników z zawar-

tością,
• kartoników po mleku i napojach,
• opakowań po lekach, wyrobach 

garmażeryjnych, olejach spożyw-
czych,

• jednorazowych naczyń,
• plastikowych zabawek.

NIE WRZUCAMY:
• szkła okiennego (zbrojonego, 

żaroodpornego), szyb samocho-
dowych,

• porcelany, fajansu, ceramiki, 
doniczek, kryształu, luster, kine-
skopów,

• opakowań po lekach, termome-
trów, szkła okularowego,

• świetlówek, żarówek.

NIE WRZUCAMY:
• opakowań z zawartością, kartoni-

ków po mleku i napojach,
• artykułów higienicznych (np. pie-

luch jednorazowych, podpasek),
• zatłuszczonego papieru (np. po 

maśle), tłustych jednorazowych 
opakowań papierowych,

• tapet, worków po wapnie (ce-
mencie, gipsie, styropianie),

• papieru samokopiującego, kalki.

NIE WRZUCAMY:
• zużytego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego,
• baterii, akumulatorów, świetlówek

i żarówek energooszczędnych,
• oleju silnikowego i � ltrów olejo-

wych,
• opakowań po farbach i rozpusz-

czalnikach,
• gruzu, odpadów zielonych.

NIE WRZUCAMY:
• odpadów kuchennych pocho-

dzenia zwierzęcego (np. kości, 
mięso, mleko, jogurty, sery, jajka, 
skorupki od jajek),

• ziemi i kamieni.

WAŻNE:
• butelki powinny być zgniecione 

i niezakręcone,
• mycie opakowań nie jest konieczne.

WAŻNE:
• dokładne mycie szkła z resztek
• żywności nie jest konieczne.

WAŻNE:
• papier nie może być mokry

i zanieczyszczony.

ZGNIATAM BUTELKI ZGNIATAM KARTONY


