punkt selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych

ŚMIEĆ
PRZYKŁADEM!

PSZOK przyjmuje:

• odpady biodegradowalne oraz odpady segregowane,
- meble i odpady wielkogabarytowe,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony,
- odpady remontowe i budowlane (pochodzące z
drobnych prac w gospodarstwach domowych),
- chemikalia (tylko w oryginalnych opakowaniach i
szczelnych), odzież i tekstylia.
PSZOK nie przyjmuje:

• zmieszanych odpadów komunalnych;
• odpadów budowlanych i rozbiórkowych nie
stanowiących odpadów komunalnych;
• odpadów zawierających azbest;
• materiałów izolacyjnych: wełna mineralna, papa;
• części samochodowych;
- odpadów z działalności gospodarczej;
• odpadów niezidentyfikowanego, niewiadomego
pochodzenia i składu.

czy wiesz, że...
W TWOJEJ OKOLICY DZIAŁA PSZOK!
POWIAT LEGIONOWSKI
Gmina Legionowo, ul. Olszankowa 36
Gmina Jabłonna, ul. Chotomowska 61C
Gmina Serock, ul. Nasielska 21
Gmina Nieporęt, ul. Małołęcka 62
Gmina Wieliszew, ul. Modlińska 23A

POWIAT NOWODWORSKI
Gmina Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Przytorowa 7
Gmina Leoncin, Michałów 4C
Gmina Czosnów, ul. Strażacka 67
Gmina Zakroczym, ul. Byłych Więźniów Twierdzy

Zakroczymskiej 11
Gmina Nasielsk, ul. Płońska 43
Gmina Pomiechówek, Nowy Modlin 45

POWIAT PUŁTUSKI
Gmina Pułtusk, ul. Rybitew 32 oraz Płocochowo 95
Gmina Świercze, ul. Pułtuska 50A
Gmina Winnica, ul. Pułtuska 25
Gmina Gzy, Gzy 9
Gmina Obryte, działka 260/2, na terenie byłego SKR
Gmina Zatory, ul. Jana Pawła II 106
Gmina Pokrzywnica, ul. Ogrodowa 19A
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w jaki sposób segregować
odpady?
To, w jaki sposób powinniśmy segregować śmieci, określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
(Dz.U. z 2017 r. poz. 19).
Rozporządzenie to tworzy JSSO, czyli Jednolity System Segregacji Odpadów, zgodnie z którym należy
oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia.
Jakie surowce oddzielamy? Są to: metale i tworzywa sztuczne, papier, a także opakowania szklane i odpady
biodegradowalne. Niektóre gminy zdecydowały o konieczności rozdzielania szkła białego i kolorowego.
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE - ŻÓŁTY

odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po
napojach
nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w
ramach akcji dobroczynnych
plastikowe opakowania po produktach
spożywczych
opakowania wielomateriałowe (np. kartony po
mleku i sokach)
opakowania po środkach czystości (np.
proszkach do prania), kosmetykach (np.
szamponach, paście do zębów) itp.
plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
aluminiowe puszki po napojach i sokach
puszki po konserwach
folię aluminiową, metale kolorowe
kapsle, zakrętki od słoików
"KŁOPOTLIWE ODPADY", czyli w czym mylimy się
najczęściej...

kości i odchody zwierząt oraz olej jadalny,
szkło żaroodporne, lustra oraz szkło okularowe,
papierowe worki po nawozach, cemencie i innych
materiałach budowlanych,
pieluchy jednorazowe i inne materiały higieniczne,
zatłuszczone jednorazowe opakowania z papieru i
naczynia jednorazowe,
ubrania
ręczniki papierowe i zużyte chusteczki higieniczne,
paragony, papier lakierowany i powleczony folią,
popiół,
ziemia z doniczki oraz doniczki ceramiczne,
tapeta,
znicze.
powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane!

PAPIER - NIEBIESKI

opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
katalogi, ulotki, prospekty
gazety, czasopisma, zeszyty i książki,
papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
papier pakowy, torby i worki papierowe
SZKŁO - ZIELONY

butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym
butelki po napojach alkoholowych i olejach
roślinnych)
szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie
są wykonane z trwale połączonych kilku
surowców)
ODPADY BIODEGRADOWALNE - BRĄZOWY

odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
gałęzie drzew i krzewów
skoszoną trawę, liście, kwiaty
trociny i korę drzew
niezaimpregnowane drewno
resztki jedzenia
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