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Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy Legnicy w
ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie,
selektywnie zebrane odpady komunalne. PSZOK mieści się przy ul. Nowodworskiej 48  oraz przy ul.
Rzeszotarskiej.

PSZOK przy ul. Nowodworskiej 48 jest czynny:

poniedziałek i czwartek od godz. 7.00 do 19.00,

wtorek, środę i piątek od godz. 8.00 do 17.00,

sobota od godz. 9.00 do godz. 18.00.

PSZOK przy ul. Rzeszotarskiej jest czynny

poniedziałek i czwartek od godz. 7.00 do 17.00,

wtorek, środę i piątek od godz. 8.00 do 16.00,

sobota od godz. 7.00 do godz. 15.00;

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmują od mieszkańców niżej wymienione odpady:

a) bioodpady,
b) papier,
c) tworzywa sztuczne,
d) szkło,
e) metale,
f) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
g) odpady niebezpieczne,
h) przeterminowane leki i chemikalia,
i) zużyte bateria i akumulatory,
j) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
k) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
l) zużyte opony,
m) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych w ilości 200kg na mieszkańca w ciągu roku kalendarzowego,
n) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i
strzykawek,
o) odpady tekstyliów i odzieży,
p) popiół,
q) gleba i ziemia, w tym kamienie,
r) inne odpady problemowe.



Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

a)zmieszane odpady komunalne,

b)odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami,

c)padłe zwierzęta.

UWAGA!  PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.
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