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zmieszane
 zbieramy do pojemnika w dowolnym 

kolorze z napisem zmieszane
  wszystko czego nie możesz wrzucić  

do pozostałych pojemników np.

 popiół z pieca,
 porcelana, talerze,
  zużyte środki higieny osobistej  

(wata, pampersy, podpaski),
 zużyte obuwie,
 odchody zwierząt domowych.

Nie Wrzucaj!

 odpady niebezpieczne,
 wielkogabaryty,
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 materiały budowlane i rozbiórkowe,
 odpady zielone. 

PSZOK
Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK 
mieszkańcy mogą również dostarczyć inne odpady zebrane w sposób 
selektywny w przypadku gdy chcą się ich pozbyć w terminie innym niż 
przewiduje to harmonogram odbioru. PSZOK mieści się w dzielnicy 
Leszczyny przy ul. Polnej 6, czynny jest od poniedziałku do piątku  
w godz. od 9.00 do 17.00 oraz w soboty od 9.00 do 13.00.
Regulamin PSZOK dostępny na stronie internetowej  
www.ekoakcja-segregacja.plwielkogabaryty

  odpady wystawiamy w formie tzw. „wystawki”

  niepotrzebne meble i inne odpady pochodzące z gospodarstw 
domowych, które nie mieszczą się w pojemniku np. meble: stoły, 
szafy, krzesła, sofy, łóżka, fotele i inne,

 dywany, wykładziny dywanowe, linolea, panele,
 żyrandole,
 materace, pierzyny,
 rowery, wózki dziecięce,
 zabawki, donice, lustra dużych rozmiarów itp.
 sztuczne choinki,
 muszle klozetowe, umywalki, wanny, 
 okna, drzwi.

Nie WystaWiaj!

  wszelkiego rodzaju zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego,

  odpadów z rozbiórek i remontów,
 części samochodowych, opon,
 papy i innych odpadów niebezpiecznych.

Odpady, które mieszkaniec dostarcza  
do Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych (PSZOK)

budowlane i rozbiórkowe
  gromadzimy w pojemnikach typu „big-bag”  

lub specjalnych kontenerach

  odpady budowlane i rozbiórkowe  pochodzące z drobnych 
prac wykonywanych we własnym zakresie nie wymagających 
pozwolenia na budowę,  zgłoszenia zamiaru budowy lub 
wykonania robót (drobny gruz, płyki ceramiczne, płyty 
styropianowe, gipsowe, rury PCV) itp.

 Drogi Mieszkańcu! Zanim zdecydujesz sie odwieźć  gruz do PSZOKA 
zastanów się czy możesz go wykorzystać w inny sposób np. pokruszony 
gruz nadaje się do budowy wzniesień, umacniania ścieżek i podjazdów- 
kawałki betonu nie osuwają się tak jak sypka ziemia. Gruz można też 
wykorzystać do tworzenia ogrodów - przy słabo przepuszczalnej glebie 
kruszywo zapewni lepszy drenaż.

niebezpieczne
  powstające w gospodarstwach 

domowych

  Zużyte baterie i akumulatory, resztki farb, 
lakierów, rozpuszczalniki i opakowania po 
nich, kardridże, tonery, farby drukarskie, 

chemikalia detergenty i pojemniki po nich , przedmioty zawierające 
rtęć (termometry,lampy rtęciowe, świetlówki), pojemniki po 
aerozolach, smary, środki do konserwacji metali, środki ochrony roślin  
i opakowania po nich, pozostałości domowych środków do 
dezynfekcji i dezynsekcji, przeterminowane leki, zużyte strzykawki  
(np. po insulinie), zużyte opatrunki medyczne i sprzęt medyczny.

 Pamiętaj zużyte baterie, akumulatory czy świetlówki możesz również 
oddać w marketach sieciowych znajdujących się w twojej okolicy, 
a przterminowane leki w wyznaczonych aptekach. Nigdy nie wrzucaj 
leków do śmietnika ani toalety! Oczyszczalnie nie radzą sobie dobrze 
z takimi substancjami a ich obecność w wodzie sprawia, że bakterie i wirusy 
uodparniają się na nie i do terapii potrzebne będą nowe leki lub większe ich 
dawki.

www.ekoakcja-segregacja.pl

Jak nie pomylic kolorów? 
Zagraj z Ramza w MEMORY na:

Jak 
segregowac
odpady

zuzyty sprzet elektryczny  
i elektroniczny

  sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw 
domowych tj. komputery, drukarki, skanery, pralki lodówki, 
zmywarki, telewizory, odbiorniki radiowe, telefony komórkowe, 
suszarki do włosów, lokówki, kable itp.

Masz sprawny przestarzały sprzęt i chcesz wymienić go na nowy? 
Możesz bezpłatnie oddać sprzęt w sklepie w momencie zakupu nowego 
urządzenia tego samego typu. Zanim oddasz go do PSZOK spróbuj 
najpierw przekazać w dobre ręce przyczyniając się tym samym do 
organizowania wtórnego obiegu przestarzałych lecz  sprawnych 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

 Hierarchia postępowania z odpadami ma znaczący 
wpływ na środowisko. Zapobieganie powstawaniu 
odpadów jest pierwszym elementem w hierarchii 
i stanowi najbardziej skuteczne i zrównoważone 
wykorzystanie zasobów. Ponowne wykorzystanie 
jest istotnym elementem tej zasady, ponieważ 
przedłuża konsumpcję produktu i tym samym 
zapobiega powstawaniu odpadów.



papier i tektura
  zbieramy do pojemnika  

w kolorze niebieskim
z napisem PaPier i teKtura

 gazety, czsopisma,
  katalogi, prospekty, ulotki (poza tą :) ), 

reklamy,
 papier szkolny, biurowy,
 zeszyty i książki bez twardych okładek,
 kartony, tektura,
 tektura falista,
 torebki i worki papierowe, pudełka,
 papier pakowy,
 koperty. 

Nie Wrzucaj!

 tapety,
 zabrudzony papier i tektura,
 papier tłusty woskowany,
 papier mokry lub z folią,
 kartony po napojach,
 papier termiczny,
 pieluchy jednorazowe,
 artykuły higieniczne,
 segregatory z metalowymi okuciami,
 kalka techniczna. 

Wyprodukowanie 1 mg papieru z makulatury 
chroni przed wycięciem 17 drzew, 
a przetworzenie 1 kg papieru,  
to o 0,9 kg CO2 mniej w atmosferze.

bioodpady
  zbieramy do pojemnika w kolorze 

brązowym lub czarnym
z napisem BiOODPaDy

  resztki żywności w tym: skórki po owocach 
i warzywach, stare pieczywo, fusy 
po kawie i herbacie, skorupki po jajkach 
i orzechach,

  zużyte ręczniki papierowe i chusteczki 
higieniczne,

 mokry zabrudzony papier,
 trawa, liście,
 kwiaty cięte i doniczkowe,
 opakowania z folii biodegradowalnej,
 muł i glony z oczka wodnego,
 popiół z kominka i grilla.

Nie Wrzucaj!

 resztki ryb, wędlin, mięs,
 kości,
  popioły inne niż z kominka czy grilla 
np. z pieca węglowego,

 folia i reklamówki,
  zużyte środki higieny osobistej (wata, 
pampersy, podpaski),

 tekstylia,
 papier lakierowany, foliowany,
 płynne odpady kuchenne,
 odpady higieniczne, leki,
 odpady niebiodegradowalne.

plastik, metal  
i odpady  

wielomaterialowe
  zbieramy do pojemnika

 w kolorze żółtym z napisem PLastiK

  zgniecione butelki plastikowe 
po napojach i środkach czystości,

  kubki po produktach mlecznych,
 pojemniki po artykułach sypkich,
 duże folie i folię aluminiową,
 worki foliowe i reklamówki,
 zgniecione puszki po napojach,
 puszki po produktach spożywczych,
 metalowe pokrywki ze słoików,
  metalowe narzędzia, rury, druty  

i drobny złom,
  kapsle z butelek oraz metalowe 

i plastikowe nakrętki,
 plastikowe koszyki po owocach,
 kartony po mleku, sokach itp.

Nie Wrzucaj!

 butelki i pojemniki z zawartością,
 opakowania po aerozolach,
 puszki po farbach,
 opakowania po lekach,
  butelki i pojemniki po olejach 
silnikowych,

 butelki po płynie chłodniczym,
 zużyty sprzętu AGD,
 styropian,
  tworzywa sztuczne, pochodzenia 
medycznego,

  opakowania po środkach chwasto- 
i owadobójczych,

 opakowania po chemikaliach.

Czas rozkładu tworzyw sztucznych 
w środowisku naturalnym sięga setek lat, 
a podczas tego powolnego rozpadu do gleby 
przenikają toksyczne substancje dodawane 
do tworzyw sztucznych (np. związki metali 
ciężkich). Nie należy spalać tworzyw 
sztucznych (plastików) ze względu na emisję 
wielu trujących i rakotwórczych substancji 
(m.in. dioksyn). Poddając recyklingowi 
jedną puszkę, oszczędzamy 90% energii 
potrzebnej do produkcji nowej oraz obniżamy 
zanieczyszczenie wody o 97%.

szklo
  zbieramy do pojemnika w kolorze 

zielonym z napisem szKŁO

 puste słoiki bez zakrętek,
  butelki białe i kolorowe bez korków 

i zakrętek,
 szklane opakowania po kosmetykach.

Nie Wrzucaj!

 szkło kryształowe,
 talerze,
 porcelana, fajans,
 szkło okularowe,
 szkło żaroodporne,
 szkło zbrojone,
 luksfery,
 szklanki, kieliszki,
 szyby, lustra,
 żarówki, lampy fluorescencyjne i neonowe,
 znicze z woskiem,
 kineskopy.

Inne rodzaje szkła niż słoiki i butelki mają różne 
właściwości chemiczne i nie stopią się one razem 
z zawartością zielonego kosza.


