
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (tzw. PSZOK) gromadzone                          
są następujące rodzaje odpadów komunalnych: 
 
1) w ilości nieograniczonej: 
a) papier, 
b) metal, 
c) tworzywa sztuczne,                              
d) szkło, 
e) opakowania wielomateriałowe; 
f) bioodpady; 
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 
h) zużyte baterie i akumulatory; 
i) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 
j) przeterminowane leki i chemikalia; 
k) odpady niebezpieczne; 
l) 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. 
2) w ilości ograniczonej od jednego mieszkańca 
nieruchomości zamieszkałej lub jednego właściciela 
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy,                    
a powstają odpady komunalne: 
a) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących 
odpady komunalne, w ilości do 250 kg rocznie; 
b) zużytych opon, w ilości do 4 szt. rocznie. 
 

 

 

Informacja dla mieszkańców Gminy dot. funkcjonowania PSZOK na terenie                    
Związku Międzygminnego „Eko-Przyszłość” 

 
Z dniem 1 lipca 2022 r. Gmina Głogów została członkiem 
Związku Międzygminnego „Eko-Przyszłość w Nowej Soli", który 
tworzy i obsługuje wspólny system gospodarowania odpadami 
komunalnymi. 

Na terenie Związku Międzygminnego „Eko-Przyszłość” funkcjonują  
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwane 
PSZOK.  

• PSZOK prowadzi nieodpłatną zbiórkę dostarczonych, we własnym zakresie przez właścicieli wszystkich 
nieruchomości z terenu związku, odpadów komunalnych wymienionych poniżej. Punkty te czynne będą                     
w godzinach:  

o poniedziałek – czwartek 13.00 – 18.00. 
o piątek 11.00 – 20.00. 
o sobota 9.00 – 20.00. 

• Odpady przyjmowane będą od mieszkańców, tylko i wyłącznie po okazaniu: dowodu osobistego                             
oraz potwierdzenia opłaty za wywóz odpadów komunalnych z miejsca zamieszkania. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRODZY MIESZKAŃCY!!! 

• SEGREGUJMY ODPADY – CHROŃMY ŚRODOWISKO, 

• WSPÓLNIE DBAJMY O ESTETYKĘ I WYGLĄD MIEJSCOWOŚCI, W KTÓREJ ŻYJEMY, 

• NIE ZAŚMIECAJMY TERENÓW PRZY POJEMNIKACH DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW, 

• ZGNIATAJMY BUTELKI I OPAKOWANIA, 

• NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI NA ZAŚMIECAJĄCYCH – ZWRACAJMY UWAGĘ. 

Przejeżdżając obok pojemników oraz worków wystawianych przed domami z odpadami plastikowymi trudno nie zauważyć, że 

duża część z nich jest wypełniona bardziej powietrzem niż plastikiem. 

Służby komunalne odbierające segregowane śmieci, a dokładnie pojemniki na plastik oraz worki z plastikiem wożą często 

powietrze, zamiast w pełni wykorzystywać powierzchnię ładunkową.  

 

 

 

 

 
 
Wykaz stałych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów: 
 
1) PSZOK Gmina Wschowa- działka na terenie 
Oczyszczalni ścieków przy ul. Kazimierza Wielkiego 24,                
67-400 Wschowa; 
2) PSZOK Gmina Sława, ul. Powstańców Śląskich 34B,              
67-410 Sława; 
3) PSZOK Gmina Kargowa – teren infrastruktury dawnego 
Składowiska Odpadów w Kargowej, ul. Zamieście,                          
66-120 Kargowa; 
4) PSZOK Gmina Bojadła – na terenie Oczyszczalni 
ścieków, 66-130 Bojadła; 
5) PSZOK Gmina Bytom Odrzański – działka przy 
Oczyszczalni ścieków w Bytomiu Odrzańskim,                            
67-115 Bytom Odrzański; 
6) PSZOK Gmina Kożuchów – na terenie Oczyszczalni 
ścieków w Kożuchowie, 67-120 Kożuchów; 
7) PSZOK Gmina Nowe Miasteczko – działka przy 
oczyszczalni ścieków w Nowym Miasteczku,                           
67- 124 Nowe Miasteczko; 
8) PSZOK Gmina Nowa Sól – Miasto, ul. Polna, działka                                
w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków, 67-100 Nowa Sól; 
9) PSZOK Gmina Nowa Sól – Okopiec, działka nr 398/7,                   
67-108 Lubięcin; 
10) PSZOK Gmina Kolsko – działka przy oczyszczalni 
ścieków, 67-415 Kolsko. 
 
 

 


