
JAK SEGREGOWAĆ SUROWCE WTÓRNE 
 

Tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe 

Wrzucamy:                                                                                         Nie wrzucamy : 
- puste butelki plastikowe otwarte i zgniecione  ( nakrętki osobno), puste butelki plastikowe po 
kosmetykach i środkach czystości (np. po płynach, szamponach), plastikowe opakowania po 
żywności, folie i torebki z tworzyw sztucznych czyste kanistry plastikowe, opakowania 
wielomateriałowe typu tetrapak (kartony po płynnej żywności), powinny być opróżnione, 
opakowania stalowe i aluminiowe (puszki, pudełka, folie aluminiowe itp.) 

- opakowań po medykamentach 
- opakowań i butelek po olejach i smarach 
- puszek i pojemników po farbach i lakierach 
- opakowań po środkach chwasto i owadobójczych 
- tworzyw pianowych, styropianu 

Szkło  
Wrzucamy:                                                                                         Nie wrzucamy : 
- butelki szklane( bez nakrętek) 
- słoiki ( po przetworach) 
- butelki po napojach (soki, woda, alkohol) 
- szklane opakowania po kosmetykach 

- szkła płaskiego (szyby okienne i samochodowe), szkła zbrojonego, luster, szklanek, 
kieliszków, szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych, ceramiki (porcelana, naczynia typu 
arco, doniczki, miski), żarówek, świetlówek kineskopów, szklanych opakowań farmaceutycznych 
i chemicznych z jakąkolwiek pozostałością zawartości 

Papier i tektura 
Wrzucamy:                                                                                         Nie wrzucamy : 
- gazety, książki i inny papier, tekturę, worki papierowe, ścinki drukarskie - opakowań z jakąkolwiek zawartością, tapet, kalki, zatłuszczonego papieru, kartonów po mleku 

i po napojach 

Odpady komunalne (zmieszane) 
Wrzucamy:                                                                                         Nie wrzucamy : 
- resztki żywności, skorupki jajek, łupiny orzechów, resztki produktów mlecznych, fusy po kawie, 
herbacie, papierosów oraz niedopałki, materiały sprzężone (pieluchy jednorazowe), pełnych 
woreczków z odkurzacza, pampersy, inne odpady nie objęte segregacją. 

- odchodów zwierzęcych 
- odpadów niebezpiecznych (środki ochrony roślin, oleje i smary, kwasy) 

 

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) 

Przyłęk, Lipiny plac po GS-ie, czynny w każdy drugi piątek miesiąca i czwartą sobotę miesiąca godz. 8.00-13.00 

Będą  przyjmowane nieodpłatnie następujące grupy odpadów, dostarczonych do punktu własnym kosztem i staraniem. 
 

   - papier i tektura 

   - tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe 

   - szkło opakowaniowe (słoiki, butelki) 

   - odpady budowlane 

   - odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji 

   - odzieży i tekstyliów 

   - zużytych opon, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych 

   - przeterminowane leki i chemikalia 

   - zużyte baterie i akumulatory 

   - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych 



 

 
  


