
JAK SEGREGOWAĆ ODPADY

WRZUCAMY:
opakowania z tworzywa sztucznego (butelki 
po napojach, opakowania po szamponach, 
jogurtach itp.), plastikowe worki, torebki 
i reklamówki i inne folie, puszki po napojach 
i konserwach, drobny złom żelazny i metale
kolorowe, folia aluminiowa, nakrętki, 
kapsle, opakowania po mleku, sokach 
i napojach (tzw. Tetra-packi), opakowania 
po przyprawach i zupach itp.

NIE WRZUCAMY:
- opakowań po lekach
- zużytych baterii i akumulatorów
- opakowań po farbach, lakierach i olejach
- plastikowych zabawek
- części samochodowych
- zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

PAMIĘTAJ ABY ZGNIATAĆ OPAKOWANIA 
PRZED ICH WYRZUCENIEM

PAMIĘTAJ ABY ZGNIATAĆ OPAKOWANIA PRZED ICH WYRZUCENIEM 

WRZUCAMY:
gazety i czasopisma, katalogi, ulotki, 
prospekty, zeszyty, książki, tekturę, torby 
papierowe, kartony iopakowania 
papierowe itp.

PAMIĘTAJ - NIE TŁUCZ SZKŁA PRZED JEGO  WRZUCENIEM DO POJEMNIKA; METALOWE 
LUB PLASTIKOWE ZAKRĘTKI ODKRĘĆI WRZUĆ DO POJEMNIKANA PLASTIK I METAL

WRZUCAMY:
butelki i słoiki szklane, butelki po napojach 
alkoholowych, szklane opakowania 
po kosmetykach itp.

PAMIĘTAJ - NIE WRZUCAJ ODPADÓW, KTÓRE NIE ULEGAJĄ BIODEGRADACJI
NP. WORECZKÓW FOLIOWYCH

WRZUCAMY:
trawę pochodzącą z przydomowych 
ogródków, liście, zwiędłe kwiaty, zgniłe owoce
i warzywa, łodygi roślin, drobne gałęzie drzew 
i krzewów, trociny i korę drzew, odpady 
kuchenne w postaci resztek żywności 
(bez części mięso-kostnych), obierek, skorupek 
jaj, starego chleba, fusów po kawie
i herbacie itp.

WRZUCAMY:
wszystko to, czego nie można umieścić 
w pozostałych pojemnikach i nie nadaje
się do recyklingu, z wyłączeniem odpadów 
nietypowych i niebezpiecznych.

NIE WRZUCAMY:
- odpadów higienicznych
- kartonów po mleku i napojach
- papieru lakierowanego i powlekanego folią
- zanieczyszczonego papieru
- papierowych worków po nawozach
   i materiałach budowlanych

NIE WRZUCAMY:
- ceramiki, doniczek, porcelany
- szkła okularowego, żaroodpornego 
   i hartowanego
- zniczy z zawartością wosku
- żarówek, świetlówek i re�ektorów
- szklanych opakowań po lekach, 
   rozpuszczalnikach i olejach silnikowych

NIE WRZUCAMY:
- ziemi i kamieni
- popiołu z węgla kamiennego
- impregnowanego drewna
- kości i odchodów zwierząt
- oleju jadalnego
-płyt wiórowych i pliśniowych

NIE WRZUCAMY:
- przeterminowanych leków i chemikaliów
- zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
- zużytych baterii i akumulatorów
- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych
- zużytych opon

PLASTIK, METAL I OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

PAPIER 

SZKŁO

ODPADY ZIELONE I BIOODPADY

ODPADY ZMIESZANE

Urząd Miasta Pyskowice
44-120 Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 3, tel. 32/332-60-00, e-mail: info@pyskowice.pl



Odpady wielkogabarytowe,  
opony i zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny

Stawiamy przy altanie śmietnikowej 
(w przypadku zabudowy wielorodzinnej) 
lub przed nieruchomością (w przypadku
zabudowy jednorodzinnej) w dniu wywozu do 
godz. 6.00 lub w dniu poprzedzającym wywóz, 
w godz. wieczornych, odpad ten możemy także 
samodzielnie dostarczyć do PSZOK- u. Należy
przestrzegać ustalonych harmonogramów.

Odpady budowalne 
i rozbiórkowe wytworzone 
w gospodarstwie domowym

Samodzielnie dostarczamy do PSZOK- u lub 
zamawiamy specjalną, płatną usługę w �rmie 
odbierającej odpady. Odpadów tych nie wolno
pozostawiać przy altanach śmietnikowych.

Leki 
Wrzucamy do pojemników umieszczonych 
w aptekach (apteka Słoneczna, Galenova, 
Remedium i Polvita) lub samodzielnie 
dostarczamy do PSZOK-u

Chemikalia
Tj. farby, przepracowane oleje, tusze, kleje, 
rozpuszczalniki itp. - samodzielnie dostarczamy 
do PSZOK-u.

Zużyte baterie i akumulatory
Oddajemy do wyznaczonych punktów na 
terenie gminy tj. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
oraz w sklepach ŻABKA lub samodzielnie 
dostarczamy do PSZOK-u

Tekstylia i odzież Samodzielnie dostarczamy do PSZOK-u.

Samodzielnie dostarczamy do PSZOK-u.

Odpady powstałe 
w gospodarstwie domowym 
w wyniku przyjmowania 
prodyktów leczniczych w formie 
iniekcji i  prowadzenia 
monitoringu poziomu substancji 
we krwi

Korzystajmy z PUNKTU SLEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 
PSZOK 

do którego możemy dostarczyć odpady selektywnie zbierane, w tym także niebezpieczne. 
PSZOK zlokalizowany jest na terenie Gminy Pyskowice przy ul. Zaolszany

DNI I GODZINY OTWARCIA PSZOK

Poniedziałek od 7:00 do 16:00
Czwartek od 10:00 do 19:00
Sobota od 8:00 do 13:00 (ostatnia w miesiącu)

Co zrobić z odpadem nietypowym i niebezpiecznym ?


