
PSZOK-i są w gminach, 
więc śmieci nie trzymaj!  

Związek Gmin Krajny w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020 realizuje projekt „Budowa PSZOK na terenie gmin: Lipka, Łobżenica, Tarnówka  
i Zakrzewo, wraz z rozbudową systemu informatycznego do zarządzania systemem gospodarki 
odpadami komunalnymi i przeprowadzeniem kompleksowej kampanii informacyjno-edukacyjnej 
dla mieszkańców” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Oś Priorytetowa 4 „Środowisko”
Działanie 4.2. „Gospodarka odpadami”
Poddziałanie 4.2.1„Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie 
istniejących”. 
Na terenie gmin wybudowano cztery Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,  
a zwrot części kosztów objęty jest dofinansowaniem w ramach projektu.



32

Jak należy segregować 
śmieci?

Co daje selektywna zbiórka 
odpadów?
            Segregując

Zacznijmy już od tego, co i ile kupujemy. Czy 
faktycznie potrzebujemy tego, co zamierzamy 
kupić? To pierwszy etap. Zwracajmy uwagę na 
oznaczenia na opakowaniach. Poinformuje nas 
to, z czego są zrobione, czy można poddać je 
recyklingowi. Czy zostały wykonane z materiałów 
przetworzonych? Nacisk konsumenta na 
producentów jest sprawą kluczową. Działamy 
wówczas nie tylko ekologicznie, ale także 
ekonomicznie. Następnie w domu rozdzielajmy 
odpady: papierowe od plastików, metalu, szkła. 
Odrębną kategorią są opakowania po olejach, 
smarach, które - ze względu na obecność 
szkodliwych substancji - nie mogą być wrzucone 
razem z pozostałymi odpadami plastikowymi. 
Baterie również nie powinny trafiać do wspólnego

pojemnika, czy pojemnika z metalem. Powinny 
być dostarczane do Punktów Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych. Zawierają 
niebezpieczne związki, które mogą skazić 
glebę. Droga od zakupu produktu, poprzez 
segregację, wykorzystania surowców wtórnych, 
aż do utylizacji odpadów, to długa droga,  
w której udział bierze wiele osób. Zyski, jakie dzięki 
temu otrzymujemy, są nieocenione dla środowiska, 
naszej kieszeni czy gospodarki kraju. W bardzo 
istotny sposób mamy wpływ na to, jak będzie 
wyglądał świat wokół nas. Redukując wysypiska 
śmieci hamujemy zanieczyszczenie gleby, 
wód gruntowych oraz powietrza. Popierając 
ekologiczne rozwiązania, dbamy o swoją 
przyszłośc.

Plastik PapierSzkło

np.:

• oszczędzamy miejsce 
   na składowanie, 
• ograniczamy zużycie 
   zasobów naturalnych, 
• ograniczamy emisję 
   zanieczyszczeń 
   powietrza 
   (Co2, SO2, CL-, F-, 
   pyły) o 14-20%, 
• ograniczamy emisję 
   odpadów 
   przemysłowych o 97%, 
• zużycie energii 
   o 20-30%, wody o 50%. 

np.:

• oszczędzamy miejsce 
   na składowanie, 
• oszczędzamy zasoby 
   surowców 
   naturalnych, 
• ograniczamy emisję 
   zanieczyszczeń do 
   środowiska, 
• wykorzystanie plastiku 
    z recyklingu 
    w produkcji obniża 
    koszt surowca 
    o ok. 25% w stosunku 
    do materiału 
    pierwotnego. 

np.:

• oszczędzamy energię, 
• oszczędzamy wodę, 
• ograniczamy 
   zanieczyszczenie  
   powietrza, 
• zmniejszamy ilość 
   ścieków 
   przemysłowych, 
• ratujemy drzewa. 

np.:

• oszczędzamy 
   miejsce na 
   składowanie,
• w pełni 
   wykorzystujemy 
   dobrodziejstwa 
   surowca naturalnego,
• tworząc kompost,
   przyczyniamy się do 
   użyźniania gleby, 
   a tym samym do 
   lepszego rozwoju roślin, 
   warzyw, owoców - 
   w naturalny sposób.

PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych to miejsce, do którego właściciele 
nieruchomości zamieszkanych, położonych na terenie 
objętym działalnością Związku Gmin Krajny w ramach 
wnoszonej opłaty za zagospodarowanie odpadami  
mogą dostarczyć i bezpłatnie zostawić wytworzone 
przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne.

Bio
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W dniu 07.05.1991 roku pod nr 9 Związek został wpisany do Rejestru związków międzygminnych 
prowadzonego przez Prezesa Rady Ministrów.

Podstawą działania Związku jest ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), oraz Statut Związku.

W skład Związku Gmin Krajny wchodzą następujące gminy

Celem działania Związku Gmin Krajny jest wspólne planowanie  
i wykonywanie zadań własnych gmin członkowskich powierzonych 
Związkowi przede wszystkim w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi, niezbędnej do utrzymania czystości i porządku  
na terenie gmin uczestniczących w Związku

Lipka Miasto ZłotówŁobżenica

Tarnówka Zakrzewo

Związek Gmin Krajny w Złotowie został powołany do 
życia uchwałami rad gmin członków założycieli  
w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod 
nazwą ZWIĄZEK GMIN KRAJNY z siedzibą w Złotowie. 

Złotów

Prowadzącym PSZOK- i  jest operator (wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego) - Miejski Zakład 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie.

Na terenie Związku Gmin Krajny w Złotowie Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
zlokalizowane są w następujących miejscach:

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

Godziny otwarcia PSZOK:
pn-pt: 8.00-18.00
sob-ndz: 8.00-14.00

Gmina Lipka

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

Godziny otwarcia PSZOK:
pn-pt: 07.00-15.00
sob: 10.00-14.00 
(I i III sob. w miesiącu)

Gmina Tarnówka
 
teren przy oczyszczalni ścieków
77-416 Tarnówka

Godziny otwarcia PSZOK:
pn-pt: 10.00-17.00
sob: 10.00-14.00 
(I i III sob. w miesiącu)

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

Godziny otwarcia PSZOK:
pn-pt: 10.00-17.00
sob: 10.00-14.00 
(I i III sob. w miesiącu)

Gmina Łobżenica

teren przy Spółdzielni Usług
Rolniczych w Ratajach
89-310 Łobżenica

Godziny otwarcia PSZOK:
pn-pt: 10.00-17.00
sob: 10.00-14.00 
( I i III sob. w miesiącu)

Lipka

ZakrzewoZłotów

Miasto Złotów

Tarnówka

Łobżenica
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*od samochodów osobowych oraz jednośladów używanych w gospodarstwie domowym
**w oryginalnych opakowaniach z opisem

Z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mogą korzystać mieszkańcy 
nieruchomości zamieszkanych gmin członkowskich Związku Gmin Krajny, którzy złożyli 
deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przygotuj odpady, które chcesz pozostawić w PSZOK-u

Zasady korzystania z PSZOK-u

UWAGA! W PSZOK-ach nie można pozostwiać odpadów pochodzących  
z działalności gospodarczej lub jej likwidacji: gospodarkę tymi odpadami 
regulują odrębne przepisy!

1.

2.

3.

posegregruj je: odpady nie mogą być ze sobą zmieszane ani zanieczyszczone innymi 
odpadami!
odpady w postaci płynnej umieść w szczelnych, nieuszkodzonych pojemnikach
zapakuj odpady w taki sposób, by można było je zidentyfikować wizualnie. Jeśli odpady 
są niebezpieczne (zwłaszcza te w postaci płynnej), umieść na nich oryginalną etykietę 
albo zabierz ze sobą ulotkę produktu

odpady do PSZOK-u przywozisz i wypakowujesz sam 
okaż dokument potwierdzający miejsce zamieszkania – w ten sposób pokazujesz, że na 
Twój adres jest złożona deklaracja i że możesz korzystać z PSZOK-u 
jeżeli dostałeś zlecenie dostarczenia odpadów od osoby, która ma złożoną deklarację, 
należy przedstawić upoważnienie bądź podpisać oświadczenie
pracownik sprawdza, czy dostarczone przez Ciebie odpady można pozostawić  
w PSZOK-u i czy nie przekraczają dozwolonej przepisami ilości (tu można bezpłatnie 
oddać odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 100 kg/kwartał nieodpłatnie)
jeśli przywozisz odpady niebezpieczne, musisz przedstawić je do zważenia  
i zewidencjonowania
pracownik wskaże Ci, gdzie umieścic odpady niebezpieczne, a gdzie pozostałe
pracownik ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeśli byłoby to sprzeczne  
z przepisami prawa lub może zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi, np. jeśli stwierdzi 
nieszczelność opakowań, brak możliwości ich wiarygodnej identyfikacji,  
w przypadku odmowy wypełnienia oświadczenia, jeśli ma podejrzenia, że odpady 
pochodzą z działalności gospodarczej itd.

Regulaminy poszczególnych PSZOK-ów są dostępne na miejscu działania PSZOK oraz 
na stronie internetowej Związku zgk.zlotow.pl.

odpadów nieposegregowanych
zawierających azbest
części samochodowych (z wyłączeniem opon)

Jak skorzystać z PSZOK?

Czego nie możesz pozostawić w PSZOK-u?
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np.:

• odpadki mięsa,
   ryb, wędlin 
   i kości  
• skorupki jaj
• wystudzony
   popiół
• odchody 
   zwierząt
   domowych
• artykuły 
   higieniczne
   (pieluchy
   jednorazowe,
   chusteczki 
   higieniczne)
• ręczniki 
   papierowe
   i serwetki
• zepsute 
   zabawki
• szkło stołowe,
   kryształowe
   i porcelana

Metale i tworzywa 
sztuczne

Papier Szkło Bio

np.:

• butelki plastikowe
• plastikowe nakrętki
• plastikowe 
   opakowania 
   po produktach 
   spożywczych
• plastikowe 
   opakowania 
   po chemii gosp.
   i kosmetykach
• folie i torebki 
   z tworzyw 
   sztucznych
• aluminiowe puszki 
   po napojach 
   i sokach
• puszki po 
   konserwach
• metalowe korki 
   i kapsle
• metalowe zakrętki
• opakowania 
   wielomateriałowe 
   (np. kartony po 
   mleku, sokach)
• folia aluminiowa

np.:

• papier szkolny
   i biurowy, 
   zadrukowane 
   kartki
• foldery, gazetki
   reklamowe,
   ulotki, prospekty
• gazety 
    i czasopisma
• książki i zeszyty
• opakowania 
   papierowe 
   i tekturowe, 
   kartony
• papier pakowy
   i dekoracyjny
• rolki papieru
• torby i worki

np.:

• butelki ze szkła
   kolorowego
   i bezbarwnego
   po napojach
   (bez nakrętek)
• słoiki ze szkła
   kolorowego
   i bezbarwnego
   (bez nakrętek,
   zacisków, 
   gumowych
   uszczelek)
• szklane 
   opakowania
   po kosmetykach

np.:

• odpady 
   kuchennego
   pochodzenia
   roślinnego 
  (obierki, resztki 
   warzyw i owoców,
   skórki, ogryzki)
• trawa
• liście
• trociny, korę 
   drzew
• łupiny orzechów
• rozdrobnione
   gałęzie

Odpady
zmieszane

Odpady
niebezpieczne

Zużyty sprzęt
elektryczny
i elektroniczny

Odpady 
wielkogabarytowe 
i odpady budowlane  
i rozbiórkowe*

Leki
przeterminowane

np.:

• farby, lakiery i kleje
• zużyte oleje i smary
• rozpuszczalniki
• baterie 
   i akumulatory
• żarówki 
   energooszczędne

np.:

• zabawki elektryczne
   i elektroniczne
• telefony komórkowe
• suszarki do włosów
• sprzęt komputerowy
• sprzęt RTV i AGD
• kable, przewody
   elektryczne

np.:

• meble
• plastikowe krzesła
   i stoliki
• odpady z remontów
• zużyte opony
   (pochodzące
   z gospodarstw 
   domowych)
• duże lustra

np.:

• tabletki
• maści
• leki płynne 
   lub w postaci
   aerozolu
• opakowania 
   po lekach

odpady budowlane 
i rozbiórkowe w ilości 
do 100 kg/kwartał 
nieodpłatnie

Pamiętaj, zgniataj odpady!

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

ZASADY ZBIÓRKI SELEKTYWNEJ

PSZOK PRZYJMUJE PSZOK PRZYJMUJE

Do pojemnika 
należy wrzucać 
odpady 
opróżnione, 
butelki 
zgniecione.

Do pojemnika należy
wrzucać surowce
szklane opróżnione
z zawartości 
i pozbawione 
nakrętek.

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

Do pojemnika 
należy wrzucać 
to, czego 
nie da się 
wysegregować  
w celu odzysku  
i recyklingu.

Do pojemnika 
należy wrzucać 
papier suchy, 
niezanieczyszczony  
i niezatłuszczony. 
Opakowania 
kartonowe należy 
składać.

*
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NIE WRZUCAMY:

• zużytego sprzętu 
   elektrycznego 
   i elektronicznego,   
• baterii, 
• akumulatorów,  
• świetlówek i żarówek   
   energooszczędnych,  
• oleju silnikowego  
   i filtrów olejowych,   
• opakowań po farbach  
   i rozpuszczalnikach,  
• gruzu, 
• odpadów zielonych. 

Tworzywa 
sztuczne

Papier Szkło Bio

NIE WRZUCAMY:

• butelek 
   i pojemników 
   z zawartością, 
• opakowań po 
   lekach, wyrobach 
   garmażeryjnych, 
   olejach 
   spożywczych, 
• jednorazowych 
   naczyń, 
• plastikowych 
   zabawek. 

NIE WRZUCAMY:

• opakowań 
   z zawartością, 
• kartoników po 
   mleku i napojach, 
• artykułów 
   higienicznych 
   (np. pieluch 
   jednorazowych, 
   podpasek), 
• zatłuszczonego   
   papieru (np. po 
   maśle), 
• tłustych 
   jednorazowych 
   opakowań 
   papierowych, 
• tapet, 
• worków po
   wapnie 
   (cemencie, 
   gipsie, 
   styropianie), 
• papieru 
   samokopiującego,   
• kalki

NIE WRZUCAMY:

• szkła okiennego 
   (zbrojonego, 
   żaroodpornego), 
• szyb 
   samochodowych, 
• porcelany, 
• fajansu, 
• ceramiki, 
• doniczek, 
• kryształu, 
• luster, 
• kineskopów, 
• opakowań po 
   lekach, 
• termometrów, 
• szkła okularowego,    
• świetlówek, 
• żarówek. 

NIE WRZUCAMY:

• odpadów 
   kuchennych 
   pochodzenia 
   zwierzęcego 
   (np. kości, mięso,   
   mleko, jogurty, 
   sery, jajka, 
   skorupki od jajek), 
• ziemi i kamieni. 

Odpady
zmieszane

Czego nie wyrzucamy 
do pojemników 
selektywnej zbiórki?

WAŻNE! 

    butelki powinny być zgniecione i niezakręcone,
    dokładne mycie opakowań/szkła nie jest konieczne
    papier nie może być mokry ani zanieczyszczony.

Wywóz śmieci 
w naszych gminach

Zamieszkałeś w nowym miejscu lub w domu przybyło mieszkańców? 
Wypełnij deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach Właściciel nieruchomości 
jest obowiązany złożyć do Zarządu Związku 
Gmin Krajny deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi w 
terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej  
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 
powstania na danej nieruchomości odpadów 
komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących 
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
lub określonej w deklaracji ilości odpadów 
komunalnych powstających na danej 

nieruchomości właściciel nieruchomości jest 
obowiązany złożyć nową  deklarację w terminie 
14 dni od dnia nastąpienia zmiany.  

Płatność za wywóz odpadów komunalnych 
uiszcza się z dołu do ostatniego dnia miesiąca, 
którego opłata dotyczy.

Druk deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
druk wyjaśnienia do deklaracji można pobrać: 
na stronie internetowej Związku Gmin Krajny, 
w siedzibie Związku Gmin Krajny, w urzędach 
gmin/miast przynależnych do Związku Gmin 
Krajny.

Jak sprawdzić terminy wywozu?
Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych są zamieszczone na stronie internetowej Związku 
Gmin Krajny: zgk.zlotow.pl, na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Złotowie: 
mzuk-zlotow.pl, a także na stronach internetowych gmin członkowskich ZGK.



Związek Gmin Krajny
ul. Wawrzyniaka 4A
77-400 Złotów

Dni i godziny urzędowania biura 
Związku Gmin Krajny:

Poniedziałek 7:00-16:00
Wtorek, środa, czwartek 7:00-15:00
Piątek 7:00-14:00

Kasa Związku Gmin Krajny 
czynna:

Poniedziałek 8:00-15:45
Wtorek, środa, czwartek 8:00-14:45
Piątek 8:00-13:45

NIP  767 14 93 312
REGON  570009181

telefony:
67 353 39 41
67 265 83 06 

adres e-mail: 
biuro@zgk.zlotow.pl 

BIP: www.zgkrajny.poznan.ibip.pl


