PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (PSZOK)
teren dawnej Pieńskiej Huty Szkła „Zakład Nysa”
ul. Dąbrowskiego 44 w Pieńsku,
czynny: wtorek, czwartek od 12 oo do 18 oo
sobota od 8 oo do 14 oo

to miejsce w którym mieszkańcy mogą bezpłatnie zostawić
wytwarzane przez siebie odpady komunalne
DO PUNKTU można przywieźć:
➢

➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢

sprzęt elektryczny i elektroniczny (zużyty sprzęt AGD, RTV),
odpady wielkogabarytowe (np. meble, kanapy, fotele, szafy, stoły, krzesła, wersalki,
wykładziny, dywany itp.),
odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie
wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót,
w tym guz ceglany, betonowy, materiały ceramiczne, urządzenia sanitarne jak muszle,
umywalki itp., drewno, usunięte fragmenty tynku, tapety – w ilości do 3m3,
opony z samochodów osobowych,
papa,
zużyte baterie i akumulatory oraz zużyte świetlówki, żarówki, jarzeniówki,
złom metali żelaznych i nieżelaznych,
posegregowane surowce wtórne (tworzywa sztuczne, papier i tektura, szkło,
bioodpady).

DO PUNKTU nie są przyjmowane:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

zmieszane odpady komunalne,
odpady powstałe w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej,
odpady zawierający azbest oraz materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna,
części samochodowe, w tym szyby samochodowe,
opony z samochodów ciężarowych i ciągników rolniczych,
odpady pochodzące od mieszkańców innych gmin.

Zużyte baterie
zbierane w specjalnych pojemnikach ustawionych w placówkach handlowych
na terenie Miasta Pieńsk.

Do punktu aptecznego
w aptekach przekazujemy:
➢

przeterminowane i niezużyte leki, termometry rtęciowe,

PORADNIK SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI ODPADÓW

PLASTIK I METALE

SZKŁO

PAPIER

BIO

pojemniki/worki koloru żółtego

pojemniki/ worki zielone

pojemniki/worki niebieskie

pojemniki brązowe
na odpady ulegające biodegradacji
wrzucamy:

wrzucamy:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

zgniecione plastikowe butelki po napojach
i płynach oraz zakrętki,
plastikowe torebki i reklamówki, worki
foliowe, folie bąbelkowe, koperty
bąbelkowe, koszyki po owocach,
kartony po napojach, mleku, sokach i
innych produktach spożywczych,
puszki po piwie, napojach, konserwach i
produktach spożywczych: kukurydzy,
groszku itp.,
puste opakowania po chemii gospodarczej
np. płynach do mycia naczyń,
podłóg itp. oraz po: szamponach, żelach
pod prysznic, odżywkach,
zużyte igły i strzykawki tylko w
oznakowanych jednorazowych
czerwonych pojemnikach,

nie wrzucamy!:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

wrzucamy:
➢
➢
➢

wrzucamy:

szklane butelki po napojach i innych
produktach spożywczych,
słoiki (bez nakrętek),
szklane opakowania po kosmetykach,

nie wrzucamy!:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢

gazety, czasopisma, katalogi i ulotki,
książki, zeszyty i papier biurowy,
torebki papierowe i papier opakowaniowy,
kartonowe i tekturowe pudełka,

nie wrzucamy!:

szkła stołowego, porcelany i ceramiki,
talerzy, kubków, dzbanków, flakonów,
szkła z duraleksu, kryształów, szklanek i
kieliszków,
doniczek ceramicznych,
szkła okiennego i zbrojonego oraz szyb
samochodowych,
szkła żaroodpornego i okularowego,
wszelkich żarówek, lamp i neonówek,
szklanych opakowań po środkach
chemicznych i lekach,
brudnych butelek i pojemników po olejach
(spożywczych, silnikowych i środkach
chemicznych),
kineskopów, monitorów, tabletów, itp.,

opakowań po jogurtach, śmietanie, maśle,
margarynie, itp.,
zabawek, sprzętu AGD i innego
➢
elektronicznego,
opakowań po lekarstwach,
PAMIĘTAJ wszystkie odpady powinny być
butelek i pojemników po olejach
bez zawartości – w miarę czyste.
(spożywczych, chłodniczych,
przemysłowych),
NIE TŁUCZEMY szkła przed wrzuceniem
opakowań po środkach owadobójczych,
do pojemnika/worka
chwastobójczych,
torebek po chipsach, kawie itp.,
doniczek plastikowych, konewek,
plastikowych skrzyneczek,
odpadów gabarytowych (np. plastikowych
listew przypodłogowych),
styropianu,

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

papierów zatłuszczonych i brudnych,
papieru termicznego i przebitkowego
(używanego w faksach, paragonów),
opakowań po gipsie, cemencie, zaprawach
budowlanych i murarskich, itp.,
papierów z folią, kopert bąbelkowych,
papierków po cukierkach,
kobiałek po jajkach,
pieluch jednorazowych,
styropianu,

PAMIĘTAJ papier musi być suchy

➢
➢
➢
➢
➢

odpady zielone tj.: ścięte trawy, kwiaty,
liście, chwasty, ścięte drobne gałęzie
drzew, krzewów i żywopłotów,
nieprzetworzone resztki żywności
pochodzenia roślinnego,
fusy z kawy, herbaty,
obierki, skorupki jaj oraz czerstwe
pieczywo,
odpady po owocach i warzywach,

nie wrzucamy!:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

resztek z obiadu, zup, kompotów oraz
mięsa, kości,
soków, napojów,
jedzenia przetworzonego: serów, kiełbas,
konserw,
padłych zwierząt,
popiołów,
odpadów w workach,
niczego, co jest spleśniałe!

PAMIĘTAJ wszystkie odpady powinny być
bez zawartości – w miarę czyste.
ODPADY zgniatamy przed wyrzuceniem

DO POJEMNIKÓW NA ODPADY ZMIESZANE
wrzucamy pozostałe odpady komunalne np.:
➢
➢
➢

opakowania plastikowe po śmietanie, jogurtach, serkach itp.,
popioły zimne, (z węgla, koksu i brykietu),
szczoteczki do zębów, maszynki jednorazowe do golenia,

➢
➢
➢
➢

pojemniki po lakierach, dezodorantach, piankach,
resztki żywności przetworzonej,
pampersy i środki higieniczne, styropianowe tacki,
zatłuszczony papier, brudne torebki plastikowe i zrywki,

➢
➢
➢
➢

lustra zbite oraz szkła okienne i okularowe,
torebki po chipsach, kawie, itp.,
stłuczoną ceramikę, talerze, kubki, dzbanki, flakony,
naczynia z duraleksu, doniczki ceramiczne,

