
PSZOK w Dusznikach: ul. Niewierska 3, 64-550 Duszniki

PSZOK w Podrzewiu: ul. Sportowa 17, 64-541 Podrzewie

PSZOK w Grzebienisku: ul. Bukowska 11, 64-553 Grzebienisko

NIE
WRZUCAMY

butelek i pojemników po olejach i sma-
rach, zabawek wielomateriałowych, bu-
telek i pojemników z zawartością, baterii,
puszek po farbach, opakowań po aero-
zolach.

przeterminowanych leków, baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, świetlówek, żarówek i innych źródeł
światła, mebli i odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych
i rozbiórkowych oraz innych odpadów zbieranych selektywnie.

ziemi, popiołów, gruzu, płynnych
odpadów kuchennych, resztek ku-
chennych, torebek z herbatą, wo-
reczków foliowych po kaszy i ryżu,
ryb, kości, mięsa, wędlin, papieru i
odchodów zwierzęcych.

szyb, luster, szyb samochodowych,
szkła okularowego, szkła kryształo-
wego, naszyć żaroodpornych, por-
celany, ceramiki, fajansu, żarówek,
świetlówek, kineskopów, opakowań
po lekach i środkach chemicznych.

papieru lakierowanego lub folio-
wanego, papieru zatłuszczonego,
silnie zabrudzonego, tapet, wor-
ków po cemencie, kalki, papieru
termicznego (np. paragonów).
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PSZOK w Dusznikach:
ul. Niewierska 3, 64-550 Duszniki
PSZOK w Podrzewiu:
ul. Sportowa 17, 64-541 Podrzewie
PSZOK w Grzebienisku:
ul. Bukowska 11, 64-553 Grzebienisko



PSZOK w Dusznikach: ul. Niewierska 3, 64-550 Duszniki
godziny otwarcia poniedziałek – piątek od 7.00 do 19.00 oraz sobota od 7.00 do 13.00

PSZOK w Podrzewiu: ul. Sportowa 17, 64-541 Podrzewie
godziny otwarcia poniedziałek – piątek od 7.00 do 15.00, sobota nieczynne

PSZOK w Grzebienisku: ul. Bukowska 11, 64-553 Grzebienisko
godziny otwarcia poniedziałek – piątek od 7.00 do 15.00 oraz sobota od 7.00 do 11.00

Art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) odpadami komunalnymi są odpady powstające w gospodarstwach domowych,
z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu

na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi,
nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości. Na podstawie przepisów ustawy odbierane od mieszkańców

na terenie Gminy Duszniki są i będą tylko odpady komunalne, nie będę odbierane odpady z działalności gospodarczej, także z działalności rolniczej.
Zgodnie z przepisami odrębnymi każdy kto prowadzi działalność powinien posiadać odrębną umowę na odbiór odpadów.

Adresy PSZOK-ów na terenie Gminy Duszniki:

INFO RMATOR
GMINY DUSZNIKI

DODATEK DLA MIESZKAŃCÓW


