
Informacja o Punkcie Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

Na terenie Gminy Łąck od 2020 r. funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK). We wcześniejszych latach, w ramach prowadzonego systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi przez związek międzygminny, mieszkańcy Gminy Łąck 

mieli możliwość dostarczania odpadów komunalnych do PSZOK wspólnie utworzonego  

z innymi gminami w miejscowości Gąbin. 

Obecny PSZOK prowadzony jest przez Gminny Zakład Komunalny w Łącku (lokalizacja 

PSZOK: ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck). 

PSZOK nieodpłatnie przyjmuje wysegregowane odpady komunalne w godzinach pracy  

GZK w Łącku tj. pn.: 8:00 – 16:00, wt. – czw.: 7:30 – 15:30, pt.: 8:00 – 16:00, oprócz świąt  

i dni ustawowo wolnych od pracy. Dodatkowo w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca 

kalendarzowego wydłużono godziny przyjmowania odpadów komunalnych do godz.: 17:00. 

PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

• papier; 

• metale;  

• tworzywa sztuczne; 

• odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

• szkło; 

• bioodpady, stanowiące odpady komunalne; 

• odpady niebezpieczne, stanowiące odpady komunalne; 

• przeterminowane leki;  

• chemikalia; 

• zużyte baterie i akumulatory; 

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

• meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości: 

- do 0,50 tony liczonej łącznie od jednego gospodarstwa domowego zamieszkiwanego  

od 1 do 4 mieszkańców lub od 1 nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowej / na rok 

kalendarzowy; 

- do 1,00 tony liczonej łącznie od jednego gospodarstwa domowego zamieszkiwanego powyżej 

4 mieszkańców / na rok kalendarzowy; 

• zużyte opony w ilości: 

- do 4 szt. liczonych łącznie od jednego gospodarstwa domowego zamieszkiwanego  

od 1 do 4 mieszkańców lub od 1 nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowej / na rok 

kalendarzowy; 



- do 8 szt. liczonych łącznie od jednego gospodarstwa domowego zamieszkiwanego powyżej 

4 mieszkańców / na rok kalendarzowy; 

• odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne w ilości: 

- do 0,50 tony liczonej łącznie od jednego gospodarstwa domowego zamieszkiwanego  

od 1 do 4 mieszkańców lub od 1 nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowej / na rok 

kalendarzowy; 

- do 1,00 tony liczonej łącznie od jednego gospodarstwa domowego zamieszkiwanego powyżej 

4 mieszkańców / na rok kalendarzowy; 

• tekstylia i odzież; 

• odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji  

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi. 

Każdorazowe przyjęcie odpadów komunalnych odnotowywane jest na formularzu  

ze wskazaniem wagi danego rodzaju odpadu dostarczonego na teren PSZOK. 

Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK określa Regulamin Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Łąck przyjęty Zarządzeniem Nr 164/2021 

Wójta Gminy Łąck z dnia 31 grudnia 2021 r. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: 

www.gzklack.pl w zakładce: „Strefa interesanta” – „Gospodarka odpadami” -  

„PSZOK”. 
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