
wyrobów ceramicznych

puszki po farbach i lakierach

płynne odpady kuchenne

ziemia i kamienie

kości i odchody zwierząt

szkło stołowe i okularowe drewno impregnowane

szkło żaroodporne, fajans

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK:

przyjmuje przyjmuje przyjmuje przyjmuje przyjmuje przyjmuje

BIOODPADY
ODPADY OPAKOWANIOWE 

WIELOMATERIAŁOWE
SZKŁOTWORZYWA SZTUCZNEPAPIER I TEKTURA METALE

papier biurowy

kartony i tektury

opakowania z papieru 

i tektury

puszki po napojach

puszki po konserwach

drobny złom żelazny

drobny złom metali 

kolorowych

gazety

książki

katalogi

zeszyty

papierowe torby
papier szkolny

do worka brązowego nie 

wrzucamy

puszki po farbach i 

lakierach

kartony i tektura pokryta 

folią aluminiową np. 

kartony po mleku i 

napojach

odpady kuchenne: resztki 

owoców i warzyw, fusy od 

herbaty, skorupki od jaj

odpady zielone: kwiatki, 

resztki roślin ciętych, 

drobne gałęzieplastikowe zakrętki

folia i torebki z tworzyw 

sztucznych

butelki i słoiki szklane po 

napojach i żywności

butelki po napojach 

alkoholowych
szklane opakowania po 

kosmetykach

puste i zgniecione butelki 

plastikowe po napojach np. 

typu PET
puste butelki plastikowe po 

kosmetykach i środkach 

czystości

plastikowe opakowania po 

żywności np. jogurtach, 

serkach, kefirach, margarynach

do worka 

niebieskiego nie 

wrzucamy

do worka żółtego nie 

wrzucamy

do worka żółtego nie 

wrzucamy

do worka zielonego nie 

wrzucamy

do worka żółtego nie 

wrzucamy

szyby samochodowe

odpady zielone przegniłe 

będące w stanie rozkładu

odpady higieniczne

popiół

opakowania po lekach

żarówki

lampy neonowe

ekrany i lampy 

telewizyjne

fluorestencyjne i 

rtęciowe

lustra

porcelany

zużyte baterie i 

akumulatory

kartony po mleku i 

napojach

odpady higieniczne 

np. ręczniki papierowe 

i zużyte chusteczki

tłusty papier

opakowań po wyrobach 

garmażeryjnych



Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK:

MEBLE I ODPADY 

WIELKOGABARYTOW

E

ZUŻYTY KOMPLETNY 

SPRZĘT 

ELEKTRONICZNY I 

ELEKTRYCZNY

ZUŻYTE OPONY
ZUŻYTE BATERIE I 

AKUMULATORY

ODPADY 

NIEKWALIFIKUJĄCE SIĘ DO 

ODPADÓW MEDYCZNYCH

INNE ODPADY 

NIEBZPIECZNE 

WYDZIELONE SE 

STRUMIENIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH

chemikalia, farby, lakiery, 

rozpuszczalniki, 

opakowania po środkach 

ochrony roślin                                           

UWAGA !                                      

w oryginalnych 

opakowaniach producenta 

z etykietą zawierającą 

nazwę produktu

przyjmuje przyjmuje przyjmuje przyjmuje przyjmuje przyjmuje

szafy, stoły, krzesła, 

sofy, komody, 

tapczany, wersalki, 

dywany, regały, 

fotele, meble 

ogrodowe, drewniane 

oraz z tworzyw 

sztucznych, 

wykładziny, materace, 

walizki, suszarki na 

pranie, deski do 

prasowania, ózki 

dziecięce, foteliki do 

karmienia, leżaki, 

zabawki dużych 

gabarytów, dużych 

rozmiarów platikowe 

donice, skrzynki, 

czyste wiaderka                                                        

UWAGA! do 300 kg 

łącznie na daną 

nieruchomość

pralki, lodówki, 

zamrażarki, telewizory, 

radioodbiorniki, 

komutery, lampy 

fluorescencyjne, lampy 

zawierające rtęć, 

żarówki 

energooszczędne                                                                                                                

UWAGA ! tylko 

kompletny sprzęt - od 

2015r. Zakaz 

demontażu sprzętu - 

kara od   15 000 zł do 

500 000 zł

opony z rowerów, wózków, 

motorowerów, motocykli, 

samochodów osobowych oraz 

pojazdów o dopuszczalnej 

masie do 3,5 t w łącznej ilości 8 

szt. rocznie na daną 

nieruchomość         UWAGA ! 

PSZOK nie przyjmuje:  opon 

rolniczych,  figurek 

ogrodowych typu łabędzie itp., 

pociętych opon 

zużyte baterie                             

i akumulatory 

odpady niekwalifikujące się 

do odpadów medycznych 

powstałych w 

gospodarstwie domowym 

w wyniku przyjmowania 

produktów leczniczych w 

formie iniekcji i 

prowadzenia monitoringu 

poziomu substancji we krwi,                     

w szczególności igieł i 

strzykawek                                 

UWAGA ! jednorazowe 

pojemniki na igły i 

strzykawki do odbioru               

w Biurze Gospodarki 

Odpadami w Zakładzie 

Gospodarki Komunalnej                                    

w Szczurowej lub na PSZOK



Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK:

PRZYJMUJE ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE

 z prowadzonych drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia do starosty zamiaru prowadzenia robót budowlanych (odpady 

budowlane lub rozbiórkowe z drobnych remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie tj. wymiana tynków, posadzek, stolarki 

drzwiowej, wewnętrznych intalacji, wymiana armatury łazienkowej, itp). - do 2 m
 3 

na daną nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy.

Jeżeli remont mieszkania prowadzony jest przez firmę remontową, wówczas ta firma staje się wytwórcą odpadów i jest odpowiedzialna za ich zbieranie i wywóz na 

swój koszt.

Odpady budowlane powinny być "czyste" tzn. niezmieszane z innymi odpadami. Nie należy  mieszać gruzu z innymi odpadami takimi jak: ziemia, rury i płytki PCV, 

płyty kartonowo-gipsowe, wełna mineralna, styropian, plastik, metal, papier, deski drewniane, belki, ramy okienne, wanny, umywalki, muszle toaletowe, spłuczki, 



4) części z demontażu pojazdów samochodowych ( np.. Szyby, derzaki, reflektory, fotele itp..)

5) opon rolniczych i ciężarowych

6) niekompletnego sprzętu RTV, AGD

7) odpadów w opakowaniach nieszczelnych

8) kwasów, alkaliów, odczynników chemicznych

9) drewna zawierającego substancje niebezpieczne

10) smoły, lepiku i opakowań zawierających ich resztki

11) odpadowych olejów mineralnych i syntetycznych

12) odpadów nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (bez etykiety), dla których niemożliwe jest ustalenie składu chemicznego

13) odpadów w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz opakowania

15) paneli fotowoltaicznych

16) odpadów pochodzących z pogorzelisk

17) odpadów będących zagrożeniem bezpośrednim dla życia, zdrowia, lub środowiska

18) zmieszanych odpadów komunalnych.

2) papy

14) wszelkich odpadów, których rodzaj i ilość wskazują na to, iż źródło ich pochodzenia jest inne niż z gospodarstw domowych (tj. z działalności gospodarczej i jej 

liwidacji) -masowe ilości odpadów w beczkach, workach, skrzynkach np.. Zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu oraz odpady nietypowe dla 

gospodarstw domowych - kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne itp.dstarczone w opakowaniach przemysłowych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK nie przyjmuje:

1) materiałów zawierający azbest

3) szkła zbrojonego i hartowanego


