
PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
 – legalny i wygodny sposób na kłopotliwe odpady

Każdy z  nas mierzy się z  problemem odpadów, których nie 
wolno wyrzucić do pojemników do segregacji. Zużyty sprzęt 

RTV i AGD, opony, akumulator, gruz po remoncie, stare meble 
– oddamy nieodpłatnie w  gminnym punkcie selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

Godziny otwarcia: wtorki i  czwartki w  godzinach 14.00-18.00 
oraz w soboty w godzinach 7.00-15.00. W pozostałe dni PSZOK jest nieczynny. 

Wszelkie informacje dot. gospodarki odpadami należy zgłaszać pod nr:

• 59 813 12 11 – w sprawie odbioru odpadów oraz pozostawianiu worków przy  
 posesjach (ZGK Dębnica Kaszubska);

• 59 813 23 37 – w sprawach zmian deklaracji na wywóz odpadów (UG Dębnica  
 Kaszubska);

• 59 813 23 11 – w sprawach płatności za odbiór i zagospodarowanie odpadów  
 (UG Dębnica Kaszubska).

Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy uiszczać do 
ostatniego dnia miesiąca (np. za miesiąc czerwiec do 30 czerwca, itd.) na numer 
rachunku bankowego gminy: 79 9315 0004 0060 0444 2000 0680

Informacje dot. systemu gospodarki odpadami znajdują się na stronie internetowej 
gminy: www.debnicakaszubska.eu (w zakładce Dla Mieszkańca -> Środowisko).

PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady dostarczone wyłącznie od osób fizycznych 
z Gminy Dębnica Kaszubska. Odpady powinny być posegregowane, a oddający 
odpady ma obowiązek rozładować je i umieścić w odpowiednich kontenerach. 

Do PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

1. papier, 

2. tworzywa sztuczne (w tym plastik, opakowania wielomateriałowe oraz drobny 
metal), 

3. szkło, 

4. opakowania wielomateriałowe, 

5. bioodpady, 

6. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

7. meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

8. zużyte opony *, 

9. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

10. odzież i tekstylia, 

11. baterie i akumulatory, 

12. przeterminowane chemikalia, 

13. przeterminowane leki, 

14. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych 
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych 
w  formie iniekcji i  prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, 
w szczególności igieł i strzykawek.

* Opony przyjmowane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z  rowerów, wózków, motorowerów 
i motocykli oraz samochodów. Z zastrzeżeniem, że opony samochodowe będą przyjmowane w ilości 
4 sztuk na pojazd, na rok, po okazaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu

Szanowny Mieszkańcu pamiętaj, że:

• odpady pochodzące z  prowadzonej działalności gospodarczej nie będą 
przyjmowane w  PSZOK. Prowadząc działalność gospodarczą obowiązuje 
Przedsiębiorcę zawarcie osobnej umowy na wywóz tych odpadów.

• odpady niebezpieczne typu eternit/ azbest nie są przyjmowane w PSZOK. 

PSZOK



JAK SEGREGOWAĆ ODPADY W GOSPODARSTWIE DOMOWYM:

METALE I TWORZYWA 
SZTUCZNE

SZKŁO PAPIER BIO ZMIESZANE

WRZUCAMY:

 9 butelki plastikowe
 9 opakowania wielomateriałowe 
(np. kartony po mleku i sokach)

 9 opakowania po środkach 
czystości

 9 plastikowe torby, worki, 
reklamówki, inne folie

 9 aluminiowe puszki po napojach 
i sokach

 9 puszki po konserwach
 9 folie aluminiowe
 9 metale kolorowe
 9 kapsle, zakrętki od słoików

Pamiętaj:

Gnieć butelki i puszki. Nie wyrzucaj 
nakrętek plastikowych, oddaj je 
w ramach akcji drobroczynnych.

WRZUCAMY

 9 butelki po napojach i żywności
 9 słoiki
 9 szklane opakowania po 
kosmetykach

Pamiętaj:

Nie tłucz opakowań szklanych przed 
ich wyrzuceniem.

WRZUCAMY:

 9 opakowania z papieru, karton, 
tekturę

 9 katalogi, ulotki
 9 czasopisma, gazety
 9 papier szkolny i biurowy
 9 zeszyty i książki
 9 papier pakowy
 9 torby i worki papierowe

Pamiętaj:

Usuń zszywki, metalowe części 
i plastikowe elementy. Zabrudzony, 
tłusty papier należy wyrzucić do 
odpadów zmieszanych

WRZUCAMY:

 9 odpadki warzywne i owocowe 
(w tym obierki, itp.)

 9 resztki jedzenia
 9 gałęzie drzew i krzewów
 9 skoszoną trawę, liście, kwiaty
 9 trociny i korę drzew
 9 niezaimpregnowane drewno

Pamiętaj:

Odpady BIO odbierane są 
wyłącznie z pojemników.

NIE WRZUCAMY:

 8 odchodów zwierząt
 8 kości zwierząt
 8 oleju jadalnego
 8 ziemi i kamieni
 8 drewna impregnowanego

WRZUCAMY:

 9 tylko to, czego nie udało się nam 
posegregować np. chusteczki 
nawilżające, pieluchy, pampersy, 
brudny, zatłuszczony papier, 
zimny popiół, kości zwierzęce, 
odchody zwierząt.

Jeśli kompostujesz  
– zapłacisz mniej! 

Jeśli korzystasz ze zniżki ze 
względu na kompostowanie 
bioodpadów, zakład nie jest 
zobowiązany do odbioru ich 

z Twojej posesji.

Segregując pamiętaj o sprawdzaniu 
znaku na opakowaniu, który 

informuje o tym, co należy z nim 
zrobić po wykorzystaniu zawartości.

UWAGA!
Sieć kanalizacyjna nie jest 
pojemnikiem na odpady, 

nie wrzucamy do niej 
chusteczek higienicznych, 

resztek jedzenia, 
artykułów higienicznych 

(np. pampersów), 
artykułów budowlanych

ul. Przemysłowa 1, 76-248 Dębnica Kaszubska


