Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Od dnia 1 września 2013 roku na terenie Gminy i Miasta Kleczew funkcjonują trzy Punkty Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych.
PSZOK- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 21
poniedziałek-piątek 8:00 do 15:00
sobota: nieczynny

W soboty odpady można dostarczać na oczyszczalnię ścieków w Kleczewie, ul. Łąkowa w godzinach
od 9:00 do 16:00
PSZOK- Budzisław Górny (teren oczyszczalni ścieków)
poniedziałek-piątek 8:00 do 17:00
sobota 9:00-16:00

Odpady także można dostarczyć na Składowisko Odpadów Komunalnych w Genowefie
poniedziałek-piątek 8:00 do 17:00
sobota: nieczynny
W wyżej wskazanych punktach odbierane są:
odpady wielkogabarytowe (np. meble)
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. AGD, RTV)
odpady niebezpieczne (np. zużyte lampy, żarówki, świetlówki)
zużyte opony, guma i inne odpady gumowe)
zużyta ceramika (np. odpady sanitarne)
elementy plastikowe przemysłowo-gospodarcze (np. meble ogrodowe, zabawki itp.)
szkło (okienne)
lustra i szyby samochodowe
opakowania po chemikaliach ( np. opakowania po zużytych farbach, olejach itp.)
odpady budowlane (gruz czysty)
odpady styropianowe,

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Na terenie gm. Kleczew, 2 razy w roku (wiosna, jesień) przeprowadzana jest Mobilna Zbiórka
Odpadów Komunalnych. Mieszkańcy, powiadamiani są o terminach mobilnego PSZOK-u poprzez
Sołtysów, lokalną prasę, stronę internetową a także ogłoszenia.
Z terenów wiejskich zbiórka odbywa się z placów przed świetlicami w miejscowościach:
Adamowo,
Słowiki,

Marszewo,
Łazy,

Nieborzyn,
Przytuki,

Wola Spławiecka,
Izabelin,

Wielkopole,

Sławoszewo
Złotków,

Danków,

Józefowo,

Sławoszewek,

Budzisław Kościelny
Jabłonka,

Odbiór odpadów z terenu Kleczewa odbywa się z czterech wyznaczonych punktów:
• na targowicy od strony RTV AGD
• na parkingu przy Gimnazjum

• na placu asfaltowym przy Biedronce

• w okolicy skrzyżowania ul. Różanej i ul. Jaśminowej
Mieszkańcy proszeni są o dostarczenie odpadów do godziny 9:00 w dniu odbioru.

Informacja o firmie odbierającej zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie gminy Kleczew można dostarczyć do Punktów
Selektywnej Zbiórki Odpadów lub oddać podczas Mobilnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
obsługiwanych przez firmę wyłonioną w drodze przetargu:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 21
62-540 Kleczew

Tel. (63) 2700-400

