
PAPIER
Do pojemnika/ worka niebieskiego wrzucamy:

gazety, czasopisma, ulotki, prospekty, katalogi
broszury itp.

SZKLO

POZOSTALE PO SEGREGACJI - ZMIESZANE

BIOODPADY

papierowych worków po nawozach, cemencie
i innych materiałach budowlanych

plastikowe opróżnione z zawartości butelki po 
napojach, olejach spożywczych,chemii gospodarczej

zużyte ubrania, tekstylia, obuwie nienadające 
się do użytku

Do pojemnika/ worka czarnego wrzucamy:

POPIÓL

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

paragony ze sklepu
maszynki do golenia
zbite naczynia, szklanki, kieliszki, lustra, znicze
niedopałki papierosów
worki z odkurzacza

gąbki, szmatki

skoszoną trawę,liście,igliwie,rozdrobnione gałęzie
trociny i korę drzew
   resztki jedzenia z wyjątkiem resztek 
pochodzenia zwierzęcego

kryształu, kieliszków

kartonowe opakowania po mleku,napojach itp. tzw. ,,tetrapack”

drobny złom żelazny oraz drobny złom metali 
kolorowych (np. zabawki, narzędzia)

opakowania z metali żelaznych i niezależnych
(puszki po napojach i konserwach)

opróżnione z zawartości plastikowe opakowania 
po jogurtach, serkach

opakowania ze styropianu niezanieczyszczone
resztkami jedzenia,

opróżnione słoiki (bez nakrętek, zacisków
i gumowych uszczelek)

papierowe opakowania
karton i tekturę zwykłą, falistą

książki i zeszyty
papier pakowy, torebki i worki papierowe

papieru do pieczenia

ręczników papierowych i zużytych chusteczek
higienicznych

tłustego,mokrego i zanieczyszczonego papieru
(np. papierowe opakowania po maśle, twarogu)

opakowań wielomateriałowych
papieru lakierowanego i powleczonego folią

plastikowe nakrętki
opakowania wielomateriałowe
folie opakowaniowe,worki,reklamówki

metalowe kapsle i zakrętki od słoików

puszek po farbach i lakierach
butelek i pojemników z zawartością
opakowań po środkach ochrony roślin
opakowań po aerozolach nie nadających się
do recyklingu
zużytego sprzętu elektronicznego 
i elektrycznego

bombek i ozdób choinkowych
żarówek i świetlówek
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

szkła okiennego,okularowego i żaroodpornego
fajansu, porcelany,ceramiki, luster,
 zniczy

odpadki warzywne i owocowe
skorupki jaj
fusy po kawie i herbacie
ściółkę małych zwierząt

opróżnione białe i kolorowe butelki (bez nakrętek)
szklane opakowania po kosmetykach

kości, ości, resztek mięs
odchodów zwierząt
zużytych art. higienicznych (np.pieluch,
podpasek,wacików)
ziemi,kamieni
płyt wiórowych

Do pojemnika/ worka czarnego wrzucamy:
wystudzony popiół z palenisk domowych

gorącego popiołu
gruzu
ziemi
szkła

SEGREGUJEMY ! OBOWIAZKOWA SEGREGACJA ODPADÓW
Przed wrzuceniem: 
zgnieć opakowania

Przed wrzuceniem: 
zgnieć opakowania

Przed wrzuceniem opróżnij z zawartości,
 zgnieć, odkręć nakrętki!

Kategorycznie zabrania się zalewania wodą popiołu

długopisy
tłusty i zabrudzony papier

Przed wrzuceniem: nie tłucz szkła,opróżnij z zawartości,odkręć nakrętki

Uwaga na odpady niebezpieczne
Nigdy nie wrzucaj ich do zmieszanych

odpadów wielkogabarytowych
odpadów zbieranych selektywnie
odpadów niebezpiecznych
zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego

odpadów które nie da się odzyskać w procesie 
recyklingu

paragonów

odchody zwierząt

części samochodowych(np. zderzaki,szyby 
samochodowe)
jednorazowych sztućcy

zużytego oleju silnikowego

papier do pieczenia

kości, ości, resztki mięs

jednorazowe sztućce

odpady zmieszane

odpady zmieszane

odpady zmieszane

odpady zmieszane

odpady zmieszane
odpady zmieszane

odpady zmieszane

odpady zmieszane

odpady zmieszane
stacja paliw

stacja demontażu pojazdów

odpady zmieszane
odpady zmieszane

odpady zmieszane
odpady zmieszane

odpady zmieszane
odpady zmieszane

odpady zmieszane
odpady zmieszane



Przeterminowane leki i termometry rtęciowe
Odzież

KONTAKT
ul. Jagiellońska 23-27

Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej
 są do zakupu pojemników na:

- popiół (oznakowany pojemnik czarny,metalowy lub     
  czarny worek),
- pozostałe po segregacji-zmieszane (pojemnik czarny, 
  ciemnozielony/worek czarny)
- bioodpady (worek/pojemnik brązowy)

zobowiązani

Właściciele nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej
 są do zakupu pojemników na odpady

- popiół (oznakowany pojemnik czarny/metalowy)
- pozostałe po segregacji-zmieszane (oznakowany
  pojemnik  czarny lub ciemnozielony)

zobowiązani

OPAKOWANIA Z TWORZYW 
SZTUCZNYCH I METALU

OPAKOWANIA 
WIELOMATERIAŁOWE

OPAKOWANIA SZKLANE

OPAKOWANIA PAPIEROWE I TEKTUROWE

ELEKTROODPADY

OGRANICZAJMY ILOŚĆ WYTWARZANYCH ODPADÓW, A TE KTÓRE JUŻ POWSTANĄ - S E G R E G U J MY
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Przekreślony pojemnik
wskazuje, że danego towaru
nie można wyrzucać do kosza
razem z innymi odpadami.
Trzeba oddać dany odpad do
punktu zbiórki elektrośmieci.
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/ALUMINIUM

SZKŁO
/PLASTIK

PLASTIK
/BLACHA

PLASTIK
/ALUMINIUM

SZKŁO BEZBARWNE
SZKŁO ZIELONE

SZKŁO BRĄZOWE

TEKTURA FALISTA
TEKTURA PŁASKA

PAPIER

STAL
ALUMINIUM

POLISTYREN

POLIPROPYLEN

POLIETYLEN
MAŁEJ GĘSTOŚCI

POLICHLOREK
WINYLU

POLIETYLEN
DUŻEJ GĘSTOŚCI

POLITEREFTALAN
ETYLENU
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( w ilości 4 szt. 

rocznie z nieruchomości/lokalu mieszkalnego 
 

w budynkach 
)

  

 odpady budowlane 
  

(  rocznie z nieruchomości/lokalu mieszkalnego  
 i inne nione frakcje zbierane  

w sposób .  

Oznaczenie opakowania
wielokrotnego użytku

Oznaczenie
nadające się do recyklingu

Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI 
NIERUCHOMOŚCI

Znak, który mówi
,,opakowanie wrzuć do kosza”

Godziny otwarcia PSZOK:
Wtorek : 12:00 - 18:00

Czwartek: 12:00 - 18:00
Sobota : 12:00 - 18:00
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