
Przydatne informacje
Gdzie znajduje się PSZOK?

Od 5 maja 2022 roku, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
dla mieszkańców Miasta Gniezna znajduje się w Gnieźnie
przy ulicy Osiniec 6.

Jakie są godziny otwarcia PSZOK?

Wtorek, czwartek, Piątek: 11:00-18:00
Sobota: 8:00-14:00

Kto może korzystać z PSZOK?

Do korzystania z PSZOK uprawnieni są mieszkańcy Miasta 
Gniezna, którzy zostali ujęci w  deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie 
posiadanego QR  kodu (wygenerowanego samodzielnie 
lub za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Gnieźnie).

Czego nie mogę zostawić w PSZOK?

Jakie odpady można zostawić w PSZOK?
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Odpady mogą pochodzić jedynie z gospodarstw domowych.
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niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

 odpadów budowlanych zawierających azbest, 
papę, smołę itp.,

 odpadów od osób zycznych, jeżeli ich ilość lub charakterystyka
odpadu wskazuje na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo 
domowe,

 odpadów poprodukcyjnych,

 części samochodowych (elementy tapicerki, karoserii, szyby, 
zderzaki, reektory i inne),

 opon z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych.



ODPADY PODLEGAJĄCE LIMITOWANEMU ODBIOROWI.

Ile odpadów, podlegających limitowanemu odbiorowi, można 
zostawić w PSZOK bezpłatnie?

W ciągu roku można zostawić bezpłatnie w PSZOK:

do 10 szt. zużytych opon pochodzących z samochodów,
rowerów, motorowerów, motocykli, wózków oraz 
pojazdów do 3,5 tony;

 do 200 kg opadów wielkogabarytowych;

do 200 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 
stanowiących odpady komunalne

 do 200 kg odpadów stanowiących części roślin 
pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, 
ogrodów, parków i cmentarzy,

Limity dotyczą każdej nieruchomości jednorodzinnej, 
na którą złożona została deklaracja o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w przypadku 
zabudowy wielolokalowej każdego lokalu mieszkalnego 
ujętego w zbiorczej deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Co jeśli zostanie przekroczony bezpłatny limit?

Mieszkaniec Miasta Gniezna za odpady przywiezione ponad 
jest zobowiązany uiścić opłatę za każde 10 kilogramów 
odpadów ponad limit według ceny dla poszczególnych 
frakcji odpadów oraz za każdą sztukę opony ponad limit 
zgodnie z cennikiem:

zużyte opony samochodowe pochodzące z  rowerów, 
motorowerów, motocykli, wózków oraz pojazdów 
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony –
w wysokości 16,50 zł za sztukę;

odpady wielkogabarytowe – w wysokości 15,00 zł 
za każde 10 kg odpadów;

odpady budowlane i  rozbiórkowe, stanowiące 
odpady komunalne – w wysokości 7,00 zł za każde 
10 kg odpadów;

odpady stanowiące części roślin pochodzących 
z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków 
i cmentarzy – w wysokości 7,00 zł za każde 10 kg 
odpadów.
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