ODPADY PRZYJMOWANE NA PSZOK CZERMIN
GDZIE ODDAĆ

NAZWA
ODPADU

Leki

przeterminowane leki,
maść (lekarstwo),
opakowania po lekach z zawartością,
opakowania po lekach bez zawartości






Odpady
wytworzone
podczas iniekcji
domowych






strzykawki, igły,
butelki po lekach,
opakowania po kroplówce,
wenflony

 przeterminowanych leków,
 termometrów,
 bandaży, gazików, opatrunków.

PSZOK

PSZOK

ZUŻYTE BATERIE SĄ
ZBIERANE W
URZĘDZIE GMINY
LUB

Baterie i
akumulatory

 baterie,
 akumulatory, również te, które zawierają ołów, rtęć, nikiel i
kadm,
 baterie z telefonów
 akumulatory z aparatów fotograficznych

PSZOK

PSZOK

PSZOK

NIE WRZUCAJ !!!






APTEKA
LUB

WRZUCAJ

Lampy
fluorescencyjne
i inne odpady
zawierające rtęć

Urządzenia
zawierające freony

odpadów medycznych,
strzykawek, igieł, wenflonów,
opatrunków,
termometrów itp.

Każda, nawet najmniejsza bateria, ma w
składzie metale ciężkie, w tym ołów,
kadm, nikiel czy rtęć. Wyrzucenie ich do
zwykłego kosza na śmieci może
spowodować uwalnianie się z nich tych
szkodliwych substancji.

 świetlówki,
 jarzeniówki






lodówki,
zamrażarki,
chłodziarki,
klimatyzatory zawierające freon, itp.

Sprzęt elektroniczny musi być
kompletny. Sprzętu
zdekompletowanego np. bez silników ,
agregatów , bębnów, elementów
wewnętrznych nie przyjmujemy.

PSZOK

Zużyte urządzenia
elektryczne i
elektroniczne

PSZOK

Zużyte opony





























telewizory kineskopowe,
laptopy, notebooki,
kalkulatory, kieszonkowe konsole do gier
monitory kineskopowe,
zasilacze awaryjne UPS,
komputery, głośniki, joystiki,
płyty DVD/CD
odkurzacze, roboty kuchenne, telefony, ładowarka,
zmywarki, pralki,
mikrofalówki, grill elektryczny,
maszyny do szycia,
miksery, gofrownica,
elektryczne i elektroniczne zabawki,
elektryczne szczoteczki do zębów
elektryczne przyrządy medyczne,
instrumenty muzyczne elektryczne,
gniazdo elektryczne, kable,
suszarki do włosów, lokówki, prostownice,
żelazka, grzejniki elektryczne,
wentylatory elektryczne,
tostery, kamery,
aparaty fotograficzne,
czajniki elektryczne, opiekacze,
maszynki do golenia elektryczne,
kosiarki elektryczne,
inne urządzenia domowe elektryczne i elektroniczne
ciśnieniomierze

 opony bez felg z samochodów osobowych, rowerów,
motorowerów, motocykli itp.

Sprzęt elektroniczny musi być
kompletny. Sprzętu zdekompletowanego
np. bez silników , agregatów , bębnów,
elementów wewnętrznych nie
przyjmujemy.

 opon z ciągników, maszyn rolniczych,
samochodów ciężarowych itp.
 opon z felgą,

 opon o średnicy powyżej 1 m

PSZOK

Odpady
wielkogabarytowe

PSZOK

Styropian

PSZOK

Opakowania
zawierające
pozostałości





















tapczany, łóżka, hamaki,
fotele, pufy, krzesła, sofy, ławki
stoły, ławy,
biurka, półki,
wykładziny, dywany (również linoleum),
materace,
akwaria,
wózki dziecięce,
kołyski,
chodziki, łóżeczka turystyczne,
duże zabawki, hulajnogi,
wanny, brodziki,
wózki inwalidzkie,
walizki,
meble ogrodowe,
suszarki do ubrań,
drzwi i okna (bez szyb),
grzejniki,
rolety itp.,

 styropian czysty (ścinki czystego styropianu)
 styropian opakowaniowy

 puszki i pojemniki po farbach, lakierach, klejach,
rozpuszczalnikach,
(przyjmowane tylko z oryginalnymi etykietami określającymi

 styropianu zanieczyszczonego przez:
kleje, pianki, tynki i itp.
 zmieszanych odpadów z budowy,
 styropianu opakowaniowego
zatłuszczonego po jedzeniu

substancji
niebezpiecznych
lub nimi
zanieczyszczone

PSZOK

Tworzywa sztuczne

PSZOK

Gruz

PSZOK

SZKŁO

zawartość pojemnik)
 pojemniki z zawartością,

 plastikowe miski, wanienki, wiaderka, duże doniczki,
 skrzynki po napojach z tworzyw sztucznych,











gruz
płytki chodnikowe
odpady z betonu
cegły,
dachówki,
płytki łazienkowe
glazura,
ceramika z gospodarstw domowych ( biała i kolorowa)
muszle klozetowe, umywalki (bez elementów metalowych i
plastikowych)
 szyby okienne
 szyby drzwiowe
 lustra

PSZOK NIE PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCYCH ODPADÓW:






niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
materiałów zawierających azbest,
butli gazowych,
części samochodowych (tj. zderzaki, fotele, reflektory, szyby itp.),

 wiaderek z zawartością,
 doniczek z zawartością ziemi,
zderzaków, kołpaków, plastików
samochodowych itp.
 odpadów niebezpiecznych,
 butelek typu PET,
 opakowań po chemii gospodarczej,
 wykładzin i dywanów,
 wiaderek po farbach, cementach,
klejach, fugach, lakierach itp.
 karton gips
 worki z cementem, zaprawą zgrubione

 szyb zbrojnych
 szyb klejonych np. samochodowych
 szyb laminowanych itp.

 części pochodzących z maszyn rolniczych (m.in. opony),


odpadów z działalności rolniczej (folie, worki, big bag, sznurki, siatka itp.).

PSZOK NIE PRZYJMUJE ODPADÓW budowlanych i rozbiórkowych, odpadów zielonych, mebli i odpadów wielkogabarytowych
wytworzonych w związku ze świadczeniem usług remontowo – budowlanych, pielęgnacji terenów zieleni, sprzątania przez
PRZEDSIĘBIORCÓW/PODMIOTY GOSPODARCZE, gdyż w stosunku do nich stosuje się odrębne przepisy ustawy o odpadach.
Pamiętaj, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne. Jeśli jesteś przedsiębiorcą PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów
pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.

