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Informacja dotycząca Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych 

Szanowni  Mieszkańcy! 

Nasza Gmina od lipca 2013 r. zgodnie         

z nowymi zapisami ustawy o utrzymaniu czystości      

i porządku w gminach realizuje zadania wynikające 

z gospodarki odpadami komunalnymi. Nowy system 

odbierania i zagospodarowywania odpadów 

komunalnych z terenu Gminy Przasnysz                 

od właścicieli nieruchomości, jest na bieżąco 

monitorowany i wprowadzane są nowe rozwiązania. 

Uzupełnieniem tego systemu jest punkt 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który 

ma zapewnić odbieranie od mieszkańców odpadów 

problematycznych. W dalszej części znajdziecie 

Państwo informację gdzie zlokalizowany jest   

PSZOK w jakich dniach i godzinach będzie czynny 

oraz jakie odpady będą w nim przyjmowane. 

Zapraszam do korzystania.  

 

Wójt Gminy Przasnysz  

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY 

do 

Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych 

 

Przasnysz  ul. Leszno 47 
 

 

 

 

Pamiętaj, że odpady w PSZOK 

przyjmowane są nieodpłatnie w 

ramach systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi. 
 

 

 

 

 

 

Jak dojechać do PSZOK ? 
 

 

 
 

Punkt Selektywnej Zbiórki  

Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez: 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przasnyszu 
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Adres PSZOK: 

Przasnysz, ul. Leszno 47 
 

 

  Punkt selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych dla mieszkańców Gminy 

Przasnysz  będzie czynny od  lipca 2015 r. 

dwa razy w miesiącu. W pierwszy wtorek      

po pierwszym dniu miesiąca i pierwszy piątek 

po piętnastym dniu miesiąca.  

Odpady w PSZOK przyjmowane         

są nieodpłatnie, jednak mieszkaniec musi 

okazać dokument potwierdzający  dokonanie 

opłat na rzecz Gminy Przasnysz za odbiór 

odpadów komunalnych.  

 

Godziny otwarcia: 

  w okresie wiosenno-letnim 

 (kwiecień- październik): 10.00 - 18.00. 

 w okresie jesienno-zimowym 

 (listopad-marzec): 8.00 -  16.00.  

 

W przypadku wystąpienia dnia wolnego          

od pracy, PSZOK otwarty będzie w kolejny 

dzień roboczy.  

 

Przykład: 

3 maja 2016 r. (dzień wolny od pracy) 

PSZOK otwarty będzie w kolejny dzień 

roboczy, w środę 4 maja 2016r. .  

 

Rodzaje odpadów przyjmowanych w 

PSZOK: 

 

 odpady selektywnie zebrane (papier, 

szkło, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe, metal); 

 odpady komunalne ulegające 

biodegradacji w tym zielone; 

 popiół z urządzeń grzewczych; 

 przeterminowane leki 

 chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje 

odpadowe itp.); 

 zużyte baterie i akumulatory; 

 zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny; 

 meble i odpady wielkogabarytowe; 

 odpady budowlano- remontowe 

pochodzące z drobnych prac remontowych 

(gruz budowlany, płyty karton-gips, 

styropian, itp.), które powstały w wyniku 

prowadzenia robót nie wymagających 

pozwolenia na budowę ani zgłoszenia 

zamiaru prowadzenia robót w Starostwie 

Powiatowym; 

 zużyte opony dla pojazdów o 

dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony; 

  

W Punkcie Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych przyjmowane 

będą odpady  posegregowane, 

powstające wyłącznie w gospodarstwach 

domowych na trenie Gminy Przasnysz. 
 

 

 

 

 

 


