
UWAGA!  zużyte opony z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – z zastrzeżeniem,  że limit roczny opon wynosi do 2 sztuk  na rok na nieruchomość

PUNKT 
SELEKTYWNEGO 
ZBIERANIA 
ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

czynny w dni robocze
środa 10:00-15:00 
piątek 12:00 - 17:00
sobota  8:00 - 13:00

PSZOK to miejsce, do którego właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki w ramach wnoszonej opłaty  
za gospodarowanie odpadami mogą bezpłatnie dostarczyć wybrane frakcje odpadów komunalnych:

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE 

       szkło, papier, metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
• • odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (opakowania  

po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach), 
przeterminowane leki i chemikalia powstające w gospodarstwach domowych, 
odpady medyczne wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki), 
zużyte akumulatory i baterie,  
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny sprzęt gospodarstwa domowego),  
meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne  
(wyłącznie niezanieczyszczone frakcje odpadów budowalnych  
np. ceramika, czysty gruz ceglany i betonowy), 
odpady tekstyliów i odzieży.

DZIAŁKI REKREACYJNE
szkło, papier, metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
odpady niebezpieczne (opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach),
 przeterminowane leki i chemikalia,
odpady medyczne wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki),
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny sprzęt gospodarstwa domowego),
zużyte akumulatory i baterie,
odpady tekstyliów i odzieży.

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE  
(Rodzinne Ogrody Działkowe, sklepy, biura, szkoły, przedsiębiorstwa, restauracje, itp.) 

PSZOK  nie przyjmuje odpadów pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych.  

UWAGA! zużyte opony z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – z zastrzeżeniem,  że limit roczny opon wynosi  do 4 sztuk na rok na nieruchomość.

PSZOK
SKOKI ul. Rogozińska 10 A

UWAGA!  
meble i inne odpady wielkogabarytowe – z zastrzeżeniem,  

że limit roczny wynosi do 250 kg na rok na nieruchomość

UWAGA!  
odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady 

komunalne (wyłącznie niezanieczyszczone frakcje  
odpadów budowalnych np. ceramika, czysty gruz  

ceglany i betonowy) - z zastrzeżeniem, że limit roczny  
wynosi do 100 kg na rok na nieruchomość



PSZOK NIE PRZYJMUJE:
•  zmieszanych odpadów komunalnych,
•  odpadów zawierających azbest,
•  części samochodowych (np. szyb, zderzaków, reflektorów, elementów karoserii),
•  opon z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,
•  zmieszanych odpadów budowlanych,
•  płyt bitumicznych Onduline,
•  papy,
•  gaśnic,
•  wełny mineralnej,
•  styropianu budowlanego,
•  bioodpadów,
•  odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego.

Jeśli chcesz się pozbyć odpadów z budowy, remontów, których gmina nie przyjmuje w ramach opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, powinieneś wynająć odpłatnie kontener w jednej z poniższych firm: 

1. ”ORDO” Poznań Sp.z.o.o. sp. k., ul. Gdyńska 131, 62-004 Czerwonak – tel. 61 825 75 79
2. Zakład Usług Komunalnych i Transportowych H. Siwiński, ul. Boguniewska 8, 64-610 Rogoźno – tel. 67 261 71 77
3. P.P.H.U. „Wspólnota” S.C., A. Michalska & M. Jarzembowski, ul. Rogozińska 12, 62-085 Skoki – tel. 61 812 44 61
4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o. o., ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska – tel. 61 447 51 71
5. Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o. w Świdnicy, ul. Metalowców 4, 58-100 Świdnica, Oddział Żnin,  

ul. Jasna 2a, 88-400 Żnin – tel. 74 852 21 04
6. Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o. o., ul. Poznańska 58, 62-010  Pobiedziska – tel. 61 817 70 74
7. ATA-TECHNIK Spółka z.o.o. S.K.A., Os. Cechowe 31, 64-840 Budzyń – tel. 67 284 41 84
8. FBSERWIS SA, ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa – tel. 22 623 63 80
9. EKO-TOM Truguła SJ, ul. Poligonowa 1a, 62-005 Owińska – tel. 61 823 28 32
10. SKIP GROUP ŻWAWIAK SP.J., ul. Syrenia 8A, 61-017 Poznań – tel. 603 600 600

ECO HARMONOGRAM
W przypadku wątpliwości dotyczącego sposobu segregacji, skorzystaj z bezpłatnej aplikacji Eco Harmonogram,  

gdzie po wpisaniu nazwy odpadu w zakładce „Gdzie wrzucić” wskazywana jest właściwa sekcja. Aplikacja dostępna jest na stronie  
www.ecoharmonogram.pl. Wystarczy wejść na swoim Smarfonie do sklepu z aplikacjami, wyszukać aplikacji Eco Harmonogram 

 i kliknąć zainstaluj!

ECO HARMONOGRAM
Harmonogram wywozu
odpadów komunalnych
w Twoim SMARTFONIE
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