
- urządzenia zawierające freony,
- oleje i tłuszcze,
- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające sub-
stancje niebezpieczne,
- baterie i akumulatory, 
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, 
- odpady ulegające biodegradacji,
- odpady wielkogabarytowe.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach Sp. z o.o., 

Dzierdziówka 168,  tel. 845-82-97
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

Zbydniów ul. Parkowa 1, tel. 605-828-115 

Segreguj z nami
Mamy nowy sprzęt!

Jesteśmy gotowi!

PSZOK



Jak poprawnie segregować odpady:
Poniżej przedstawiamy przykładowe rodzaje odpadów, które powstają  
w gospodarstwach domowych oraz sposoby ich zagospodarowania. 
Zachęcamy również do zapoznania się z listą odpadów, jakie możemy do-
starczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizo-
wanego w msc. Zbydniów.

Do pojemników na odpady zmieszane lub worków koloru czarnego 
wrzucamy: zabrudzone opakowania, opakowania wielomateriałowe np. 
kartony po mleku i sokach, pampersy i środki higieny osobistej, butelki po 
olejach spożywczych, worki z odkurzaczy.
Nie wrzucamy: żarówek, świetlówek, leków, opakowań po farbach i lakie-
rach, odpadów wielkogabarytowych.

Do worków koloru żółtego z napisem „PLASTIK” wrzucamy: tworzy-
wa sztuczne, butelki PET po napojach, opakowania po chemii gospodarczej  
i kosmetykach, czyste folie, reklamówki, woreczki, folie z palet lub innych 
opakowań, donice i skrzynki plastikowe. 
Nie wrzucamy: butelek i pojemników z zawartością, opakowań po aerozo-
lach, pojemników po farbach, zużytego sprzętu AGD.

Do worków koloru niebieskiego z napisem „PAPIER” wrzucamy: papie-
ry, takie jak czasopisma, książki, gazety, ulotki, katalogi, zeszyty, torby pa-
pierowe, papier szkolny i biurowy, karton i tekturę. 
Nie wrzucamy: brudnego, tłustego i wilgotnego papieru lub tektury, papie-
ru z folią, opakowań wielomateriałowych.

Do worków koloru zielonego z napisem „SZKŁO” wrzucamy: szkło, takie 
jak słoiki po żywności, butelki po napojach i alkoholu, szklane opakowania 
po kosmetykach i inne opakowania wolne od zanieczyszczeń.

Nie wrzucamy: szkła okiennego, samochodowego, luster, szkła zbrojonego, 
fajansu, porcelany, zużytych żarówek, lamp jarzeniowych, stłuczki szklanej.

Do worków koloru czerwonego z napisem „METAL” wrzucamy: puszki 
po napojach i żywności, metalowe części o małych gabarytach. 
Nie wrzucamy: puszek po farbach i lakierach, kabli, baterii, akumulatorów, 
sprzętu RTV i AGD.

Do worków koloru brązowego z napisem „ODPADY ZIELONE” wrzu-
camy: resztki owoców i warzyw, skorupki z jaj, resztki gotowanej żywności, 
skoszoną trawę, liście, gałęzie. 
Nie wrzucamy: wyrobów mlecznych oraz innych odpadów biodegradowal-
nych tj. resztki ryb, wędlin, mięsa i kości.

Popiół - wrzucamy do szarych worków z napisem „POPIÓŁ”. Worki  
z popiołem opróżniane są zgodnie z harmonogramem. 
Zabrania się mieszania popiołu z innymi odpadami.

Lekarstwa wrzucamy do pojemnika ustawionego w aptece w Ośrodku 
Zdrowia w Zbydniowie.

Odpady wielkogabarytowe, meble, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny są odbierane bezpośrednio z nieruchomości zgodnie z harmono-
gramem. Dodatkowo można je oddawać do PSZOK - u.

PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady zebrane selektywnie, nie zanieczysz-
czone oraz dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odbieranie. 
Do punktu przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:
- opakowania z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych, metali i szkła,
- zużyte opony,
- odzież i tekstylia,
- gruz betonowy oraz z rozbiórek i remontów, odpady budowlane, materiały 
ceramiczne i elementy wyposażenia,
- rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne,
- środki ochrony roślin, detergenty zawierające substancje niebezpieczne,
- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, 

Informujemy, że od 1 lutego 2017 roku 
zbiórkę odpadów komunalnych z terenu Gminy 
Zaleszany prowadzi Gminny Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Zaleszanach Sp. z o.o.


