
Odbiory rozpoczynają się o godz. 6:00. Pracownicy firmy BYŚ nie mogą wchodzić na posesję.  
Odpady nie będą odebrane, jeśli dostęp do posesji będzie utrudniony. 

SEGREGACJA  
ODPADÓW

PAPIER
papier SUCHY  

I NIEZATŁUSZCZONY

kartony i torby

ulotki

katalogi

gazety,  
czasopisma

zadrukowane  
kartki

Z książek czy  
kalendarzy oddzielamy  

duże elementy  
np. okładki i ramki.

SZKŁO

butelki i słoiki 
BEZ NAKRĘTEK

butelki po olejach

roślinnych

szklane opakowania 
po kosmetykach

Opakowania  
po żywności  

czy kosmetykach  
opróżniamy, ale nie  

musimy ich myć.

BIO

resztki warzyw  
i owoców

odpadki kuchenne 
OPRÓCZ 

MIĘSA I JEGO 
POCHODNYCH

skoszona trawa

liście, kwiaty

gałęzie drzew  
i krzewów,

trociny i kora

kartony po sokach 
i mleku, opakowania 

wielomateriałowe

plastikowe 
opakowania

folia aluminiowa, 
kapsle, nakrętki, 

puszki

opakowania po 
środkach czystości 

i kosmetykach

styropian 
opakowaniowy

butelki PET

METALE, TWORZYWA 
SZTUCZNE

resztki mięsne  
oraz kości

papier mokry  
lub zabrudzony

zużyte materiały  
higieniczne:  
np. pieluchy

żwirek z kuwet

paragony

szyby i lustra

tekstylia

celofan

ZMIESZANE
odpady budowlane

świetlówki, 
chemikalia

akumulatory i baterie

przeterminowane 
leki

zużyty sprzęt 
elektroniczny

bioodpady

popiół, papa, opony

odpady 
wielkogabarytowe

PSZOK

Dodatkowe odbiory:
Popiół odbieramy od listopada do marca.  
Worki należy zapewnić sobie we własnym zakresie.
Odpady wielkogabarytowe odbieramy w kwietniu i październiku.
Zgłoszeń dotyczących odbiorów należy dokonywać pod numerem  
22 487 11 09 w godzinach pracy Urzędu, co najmniej na dzień przed 
odbiorem do godziny 14:00 lub za pomocą adresów poczty elektronicznej 
kgodos@gminaleszno.pl lub mkielak@gminaleszno.pl

Opłatę za gospodarowanie odpadami  
komunalnymi należy wnosić bez wezwania, 

kwartalnie w następujących terminach:

I kwartał do 15 marca              

II kwartał do 15 czerwca

III kwartał do 15 września        

IV kwartał 15 grudnia

tel. 22 48 711 21

Gminny PSZOK (al. Wolska Polskiego 21) 
czynny od 1 kwietnia do 31 października  

w każdą sobotę w godzinach 9:00 – 14:00.  
Od 1 listopada do 31 marca  
czynny dwa razy w miesiącu.
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