
NIE WRZUCAJ: mebli, złomu, baterii, akumulatorów,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

odpady remontowo-budowlane
    (do 1m3/gospodarstwo/rok) (kontener)

gruz, beton, materiały ceramiczne, drewno, 
szkło okienne, muszle klozetowe, umywalki itp.

NIE WRZUCAJ: zabrudzonego papieru i opakowań,
puszek i opakowań z resztkami jedzenia, tapet, 
styropianu budowlanego, torebek po herbacie,
opakowań po farbach i środkach ochrony roślin, 
stłuczki szklanej, baterii

frakcja sucha
 (pojemnik lub worki)

papier, metal, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe

NIE WRZUCAJ: odpadów kuchennych, papieru,
fusów, pozostałości po hodowli zwierząt, ziemi

odpady zielone
  (pojemnik lub worki)

pozostałości roślin, skoszona trawa, liście, chwasty, 
drobne gałęzie, kwiaty, trociny, kora drzew

NIE WYSTAWIAJ: zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, opon, gruzu, złomu, materiałów 
budowlanych, urządzeń sanitarnych

odpady wielkogabarytowe
          (forma wystawki)

szafki, wersalki, fotele, szafki kuchenne, rowery,
materace, stoły, deski do prasowania, meblościanki

NIE WRZUCAJ: odpadów surowcowych: czystego papieru,
metali, szkła, tworzyw sztucznych, pustych opakowań,
gruzu, mebli, beterii, akumulatorów, sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, leków, chemikaliów, żarówek i świetlówek

odpady zmieszane
        (pojemnik)

wszystko czego nie można wrzucić do pozostałych 
pojemników, np. odpady kuchenne, resztki żywności
owoce, warzywa, zabrudzony papier, podpaski, popiół, 
zanieczyszczone opakowania, pieluchy, psie odchody,
tekstylia, buty, ubrania, stłuczka szklana, puszki 
i butelki z zawartością
 

odpady odbierane z terenu nieruchomości

przeterminowane leki w postaci pigułek, syropów, 
maści, past, aerozoli, granulatu, kropel, kremów, itp. 

NIE WRZUCAJ: chemikaliów, środków ochrony roślin, 
chemii gospodarczej i domowej, nawozów itp.

przeterminowane leki
(pojemniki w aptekach)

NIE WRZUCAJ: zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, chemikaliów i płynów

zużyte baterie i akumulatory
(pojemniki w punktach zbiórki)

zużyte baterie i akumulatory (w tym samochodowe)

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
(punkty zbiórki)

NIE ODDAWAJ: opakowań po zużytym sprzęcie, mebli,
baterii, akumulatorów, urządzeń z bateriami

zużyte, zepsute i niepotrzebne: telewizory, pralki,
magnetowidy, dvd, wieże, komputery, laptopy, mp3, 
lodówki, kuchenki, słuchawki, suszarki, konsole,
żarówki, świetlówki, drukarki, zabawki elektryczne itp.

NIE ODDAWAJ: opon z samochodów ciężarowych,
dostawczych, autobusów, maszyn rolniczych,

ciągników i przyczep

zużyte opony
(PSZOK)

zużyte opony z samochodów osobowych, motocykli, 
motorowerów, rowerów, przyczep i wózków 

NIE WRZUCAJ: leków, baterii, akumulatorów, olejów
spożywczych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego

puszki po farbach, kleje, środki ochrony roślin, 
nawozy, pozostałości farb, oleje, opakowania 
po olejach i smarach, tusze, kwasy, rozpuszczalniki

przeterminowane chemikalia
(pojemniki na odpady niebezpieczne)

odpady oddawane do pojemników 
na terenie miasta

więcej informacji na:

punkty selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych (PSZOK) 

czynne są od poniedziałku do piątku)
w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w soboty od 8.00 do 14.00

odpady przyjmowane są nieodpłatnie
przyjmowane są wyłącznie odpady komunalne z gospodarstw
domowych, dostarczone samodzielnie przez mieszkańców

do punktu PSZOK można oddać:
zużyte opony samochodowe, rowerowe itp.

odpady zielone
odpady remontowo-budowlane

meble i inne odpady wielkogabarytowe


