PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
znajduje się przy Zakładzie Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o.
w miejscowości Czarnówko 34 , który przyjmuje nieodpłatnie posortowane odpady
od mieszkańców Gminy Nowa Wieś Lęborska !
PSZOK przyjmuje odpady w godzinach :
------------------------------------------------------------poniedziałek

od 700 do 1600

-

wtorek

od 700 do 1500

środa

od 700 do 1500

-

czwartek

od 700 do 1500

piątek

od 700 do 1600

-

sobota

od 700 do 1500

Warunkiem nieodpłatnego przyjęcia jest posegregowanie przez mieszkańca Gminy Nowa Wieś Lęborska
odpadów na niżej wymienione frakcje. Odpady zmieszane (niesortowane) nie będą przyjmowane.



Opakowania z papieru i tektury - Kartony, worki i torebki papierowe – niezanieczyszczone olejami i tłuszczami



Opakowania z tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe - Butelki PET, worki foliowe, opakowania
po środkach spożywczych i chemii gospodarczej, kartony po sokach, mleku



Opakowania z metali - Puszki metalowe i aluminiowe



Opakowania ze szkła - Butelki białe i kolorowe, słoiki ( dopuszcza się metolowe zakrętki )



Opony samochodowe, rowerowe



Odpady budowlane i rozbiórkowe ( tylko gruz ceglany i betonowy)



Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć - świetlówki liniowe i „kompaktowe”, termometry rtęciowe



Urządzenia zawierające freony - Lodówki, chłodziarki, zamrażarki klimatyzatory – wyłącznie jako urządzenia
kompletne, nie zdemontowane i zawierające wszystkie podstawowe elementy



Baterie i akumulatory - Akumulatory i baterie ołowiowe i żelowe (np. z samochodów osobowych, motocykli)



Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - Sprzęt RTV i AGD stosowany w gospodarstwach domowych,
komputery, monitory komputerowe, odbiorniki telewizyjne



Odpady wielkogabarytowe – (meble, wyposażenie wnętrz itp.)



Odpady ulegające biodegradacji - Gałęzie, liście, trawa ( bez ziemi i kamieni )



Odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, kwasów,
olejów, płynów do chłodnic, itp.)



Tworzywa sztuczne (krzesła plastikowe, stoły)

Mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Lęborska mogą ponadto dostarczać odpłatnie odpady z remontów tj.
okna, drzwi, papa, styropian itp.
W razie pytań informację uzyskać można pod numerem tel. 059 8624 388 w godz. 7°° - 15°°

