
METALE
I TWORZYWA
SZTUCZNE

PAPIER

SZKŁO

ODPADY
BIODEGRA-
DOWALNE

ODPADY
ZMIESZANE

opróżnij, odkręć 
i zgnieć przed wyrzuceniem

WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

§ butelki plastikowe
nakrętki, kapsle§ 

   i zakrętki od słoików
plastikowe opakowania,§ 

   torebki, worki foliowe
kartony po mleku/sokach§ 

§ puszki po żywności
folia aluminiowa§ 
opakowania po§ 

   środkach czystości, 
   kosmetykach

§ opakowania po lekach    
zużyte baterie i akumulatory§ 
puszki po farbach i lakierach§ 

opróżnij, zakrętki 
i kapsle wrzuć do metali 
i tworzyw sztucznych

WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

§ butelki i słoiki po napojach i żywności
szklane opakowania po kosmetykach§ 

§ ceramiki, doniczek, porcelany, 
   fajansu, kryształów

szkła okularowego i żaroodpornego§ 
zniczy (czystych lub z zawartością wosku)§ 
żarówek, świetlówek i reflektorów§ 
opakowań po lekach, rozpuszczalnikach§ 

   i olejach silnikowych, termometrów i strzykawek
luster, szyb okiennych i zbrojonych§ 

WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

§   § opakowania z papieru i tektury zeszyty, książki
gazety, czasopisma i ulotki papier biurowy§    § 
torby i worki papierowe§ 

§ odpadów higienicznych (np. ręczniki papierowe
   i zużyte chusteczki)  pieluch jednorazowych§ 

kartonów po mleku i napojach§ 
papieru lakierowanego i powleczonego folią§ 
tłustego papieru  tapet  naczyń jednorazowych§ § §   
papierowych worków po nawozach i materiałach§ 

   budowlanych

WRZUCAMY:
§ odpadki warzywne i owocowe

resztki jedzenia bez mięsa, kości § 
   i tłuszczów zwierzęcych

skorupki jaj fusy po kawie i herbacie§     § 
zwiędłe rośliny i rośliny doniczkowe§ 

§ ziemi i kamieni
popiołu z węgla kamiennego§ 
drewna impregnowanego§ 
kości, mięsa i odchody zwierząt§ 
oleju jadalnego§ 

WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

§ wszystko, czego nie można wrzucić do
   pozostałych pojemników, a co nie jest
   odpadem niebezpiecznym

§ przeterminowanych lekówi chemikaliów
zużytego sprzętu elektronicznego i AGD§ 
zużytych baterii i akumulatorów§ 
puszek i pojemników po farbach i lakierach§ 
plastikowych zabawek§ 
opakowań po olejach silnikowych§ 
części samochodowych§ 
mebli i innych odpadów wielkogabarytowych§ 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych§ 
zużytych opon     folii i siatek rolniczych§ §  

wrzucamy tylko czysty
i suchy papier

zerwij
etykietę!

zerwij
etykietę!

Punkt Selektywnego 
Zbierania Odpadów 
Komunalnych 
(PSZOK) 
to miejsce, gdzie 
możesz bezpłatnie 
zostawić odpady 
problemowe, które 
powstały w Twoim 
domu, tj.:

zużyte baterie § 
   i akumulatory

zużyty sprzęt § 
   elektryczny 
   i elektroniczny

odpady § 
   wielkogabarytowe

zużyte opony§ 
odpady budowlane§ 
tekstylia, odzież§ 
papier i tekturę.§ 

PSZOK
ul. Juranda ze Spychowa

������ Baranowo

Limity obowiązujące 
w PSZOK:

3gabaryty - 1m
opony - 1 komplet/rok

3
budowlane - 0,5m

CZYNNY: SOBOTA
�.�� � ��.��

NIE WRZUCAMY:


