
PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 

Pozostałe odpady niepodlegające  selektywnej zbiórce według wyżej wymienionych 

frakcji przyjmowane są w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów. PSZOK dla 

mieszkańców Gminy Studzienice funkcjonuje w Sierznie przy Zakładzie Zagospodarowania 

Odpadów w Sierznie, 77-131 Rekowo. Odpady przyjmowane są we wtorki od godziny 1200 do 

1500 i w soboty od godziny 800 do godziny 1500. 

 

ODPADY POCHODZĄCE Z GOSPODARSTW DOMOWYCH ODDAWANE DO 

PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW  

 

 

   zużyte baterie i akumulatory                                                 przeterminowane leki i chemikalia 

 

   zużyty sprzęt elektroniczny                                                meble i inne odpady wielkogabarytowe  

                                                                                                       (do 500 kg.rocznie/nieruchomość) 

 

zużyte opony (osobowe 4 szt./rocznie/                                                         odpady budowlano-rozbiórkowe 

nieruchomość, rolnicze 2 szt./rocznie/nieruchomość) 

              

          odzież i tekstylia                                                          opakowania po środkach ochrony roślin 

 

żarówki, lampy fluorescencyjne                                                      farby, tusze, lepiszcze, kleje 

 

 

DO PSZOK NIE PRZYJMUJEMY 

X odpadów zawierających azbest 

X odpadów niebezpiecznych w opakowaniach uszkodzonych, nieszczelnych lub bez etykiet 

producentów uniemożliwiających identyfikację 

X odpadów w ilościach wskazujących ma pochodzenie z działalności gospodarczej 

 

 

Wyżej wymienione odpady powinny zostać oddane do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów, nie mogą znajdować się w pojemnikach przeznaczonych do selektywnego zbierania 

odpadów z odpadami odbieranymi wg obowiązującego harmonogramu w danym roku.  

 

 

 



 

 
Na załączonych fotografiach można zauważyć jakie odpady trafiają do pojemników na 

odpady zmieszane: 

- gruz; 

- worki, folie; 

- opakowania po materiałach wykończeniowych; 

- tworzywa sztuczne (butelki, puszki, opakowania wielomateriałowe); 

- tekstylia; 

- odpady wielkogabarytowe (części mebli, dywany, pościel); 

- odzież i obuwie; 

- odpady biodegradowalne; 

- szkło; 

- dętki; 

- styropian budowlany; 

 

Większość tych odpadów nie powinna znaleźć się w opadach zmieszanych, ponieważ 

podlegają one selektywnej zbiórce lub oddaniu  do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



  



  

 

Zwracam się do Państwa, mieszkańców naszej gminy aby w trosce o nasze środowisko 

naturalne, które jest naszym dobrem wspólnym, a zarazem bogactwem piękna i atrakcyjności 

przyrodniczej Gminy Studzienice o wspólne, odpowiedzialne i solidarne dbanie o segregację 

odpadów komunalnych, co przyczyni się do poprawnego funkcjonowania całego systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, a w konsekwencji będzie to powodowało 

optymalizację kosztów.  

 Liczę na Państwa odpowiedzialność, jestem przekonany że wspólnie i solidarne 

możemy uzyskać korzystny i satysfakcjonujący, a jednocześnie oparty o racjonalizację i 

efektywność ekonomiczną system gospodarki odpadowej na terenie Gminy Studzienice.  

 

 

Z poważaniem 

  Bogdan Ryś  

                                                                              Wójt Gminy Studzienice 


