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ODDAJ BEZPŁATNIE SWOJE ODPADY

Mieszkańcy terenu ZM GOAP mogą 
samodzielnie i bezpłatnie przekazywać 
określone frakcje odpadów komunalnych
do MPSZOK. 

MPSZOK - należy przekazywać:
 zużyty sprzęt z gospodarstw domowych;
 zużyte baterie i akumulatory;
 farby i rozpuszczalniki oraz opakowania
  po nich;
 świetlówki, żarówki;
 przeterminowane leki;
 termometry;
 chemikalia, środki ochrony roślin;
 kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, 
  detergenty;
 odpady medyczne powstałe
  w gospodarstwie domowym w wyniku 
  przyjmowania produktów leczniczych
  w formie iniekcji i prowadzenia 
  monitoringu poziomu substancji we krwi, 
  w szczególności igły i strzykawki.

MPSZOK nie przyjmuje:
 materiałów zawierających azbest;
 odpadów w ilościach wskazujących na 
  pochodzenie z działalności gospodarczej  
  (odpady w beczkach, workach, skrzynkach, 
  np. zawierające kilkanaście butelek tego 
  samego odpadu);
 odpadów nieoznaczonych bez możliwości  
  wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet);
 odpadów, których odebranie może 
  naruszać przepisy;
 odpadów w opakowaniach cieknących  
  oraz odpadów spoza listy wymienionej
  w informacji o zbiórce;
 jakichkolwiek odpadów wskazujących
  na źródło pochodzenia inne niż
  z gospodarstwa domowego, np. chemikalia 
  nietypowe dla prac domowych (kwasy, sole  
  chemiczne, odczynniki);
 odpadów wielkogabarytowych, odpadów 
  budowlanych, bioodpadów; 

MPSZOK kursuje według harmonogramu 
ustalonego na dany rok kalendarzowy.
Szczegółowy harmonogram znajduje się
na stronie internetowej www.goap.org.pl

PSZOK - należy przekazywać:
 zużyty sprzęt z gospodarstw domowych;
 zużyte baterie i akumulatory;
 odpady medyczne powstałe w gospodarstwie 
  domowym w wyniku przyjmowania produktów 
  leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 
  monitoringu poziomu substancji we krwi,
  w szczególności igły i strzykawki;
 farby i rozpuszczalniki oraz opakowania po nich;
 opakowania po olejach silnikowych;
 papier, metale i tworzywa sztuczne, opakowania 
  wielomateriałowe, szkło (w tym szkło okienne);
 świetlówki, żarówki;
 styropian opakowaniowy;
 przeterminowane leki;
 termometry;
 meble i ich części, inne odpady wielkogabarytowe;
 chemikalia, środki ochrony roślin;
 kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, detergenty;
 bioodpady;
 odzież i tekstylia;
 oleje i tłuszcze jadalne;
 zużyte opony z pojazdów o dopuszczalnej 
  masie całkowitej do 3,5 t;
 niezanieczyszczone frakcje odpadów budowlanych   
 (ceramika, gruz ceglany i betonowy).

W PSZOK nie są przyjmowane:
 zmieszane odpady komunalne;
 odpady zawierające azbest;
 części samochodowe (np. zderzaki, reflektory, 
 elementy karoserii);
 opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych;
 sprzęt budowlany;
 zmieszane odpady budowlane;
 urządzenia przemysłowe;
 odpady produkcyjne;
 odpady w nieszczelnych opakowaniach 
 (dotyczy odpadów wymagających opakowań);
 odpady nieoznaczone bez możliwości wiarygodnej 
 identyfikacji (bez etykiet);
 butle gazowe;
 papa;
 okna plastikowe;
 gaśnice;
 wata szklana.

Szczegółowy regulamin znajduje się na stronie 
internetowej www.goap.org.pl

Przeterminowane leki pochodzące
z gospodarstw domowych mieszkańcy 
obszaru ZM GOAP mogą oddawać do 
aptek.

Na terenie miasta Poznań określone frakcje 
odpadów można przekazywać do MPSZOK
i PSZOK. Pamiętaj jednak, że:

Odpady wymagające opakowania powinny 
znajdować się w szczelnych, tzn. 
niecieknących i nieuszkodzonych 
opakowaniach oraz posiadać oryginalną 
informację (etykietę), umożliwiającą 
identyfikację odpadu w chwili przekazania.

Pracownik MPSZOK lub PSZOK ma prawo 
odmówić przyjęcia odpadu jeśli byłoby
to sprzeczne z przepisami prawa oraz 
mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

Wszystkie odpady problemowe możesz 
przekazać bezpłatnie w wymienionych niżej 
Punktach Selektynego Zbierania Odpadów 
komunalnych:

PSZOK, ul. Meteorytowa 1 w Suchym Lesie.

Tel.: 61 811 96 67

od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 7:00 do 20:00 
oraz  w soboty od 7:00 do 14:30 
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

PSZOK, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 284 w Poznaniu.  

Tel.: 61 833 22 12

od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8:00 do 17:00 
oraz  w soboty od 7:00 do 14:30 
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

PSZOK, ul. Wrzesińska 12 w Poznaniu.

Tel.: 61 611 08 11

od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8:00 do 17:00 
oraz  w soboty od 7:00 do 14:30 
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
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