
JAK SEGREGOWAĆ ODPADY? 
 

PAPIER 

(pojemnik albo worek niebieski lub przezroczysty z napisem papier) 

Wrzucamy Nie wrzucamy 
Papier piśmienny 

Gazety, czasopisma, gazetki reklamowe, ulotki 

Katalogi 
Książki w miękkich okładkach lub bez 

twardych okładek 

Opakowania tekturowe 
Kartony, tekturę falistą 

 

Papieru samokopiującego (faktur, rachunków, kalki) 

Papieru, który miał kontakt z żywnością (po maśle, 

margarynie, wędlinach, serach itp.) 
Papieru woskowanego 

Tapet, worków po wapnie i innych materiałach 

remontowych 
Kartonów po mleku i napojach 

Artykułów higienicznych (pampersy, chusteczki, 

podpaski itp.) 
Ubrania 

Papier nie może być mokry i zabrudzony 
 

TWORZYWA SZTUCZNE 

(pojemnik albo worek żółty lub przezroczysty z napisem tworzywa sztuczne) 

Wrzucamy Nie wrzucamy 
Zgniecione butelki po napojach, bez nakrętek, 
Zgniecione butelki po chemii gospodarczej, bez 

nakrętek 

Opakowania po żywności (jogurtach, serkach 
itp.) 

Plastikowe nakrętki 

Aluminiowe puszki po napojach 
Kartony po żywności (mleku, sokach) 

Torebki i folie 

Worki, reklamówki 
Koszyczki po owocach, 

Drobne elementy metalowe 

Drobny złom, 

Butelek i pojemników z zawartością 
Plastikowych zabawek 

Opakowań po lekach 

Opakowań po wyrobach garmażeryjnych 
Opakowaniach po olejach spożywczych 

i silnikowych 

Części samochodowych, 
Jednorazowych naczyń 

Styropianu 

Oczyść z resztek zawartości, odkręć nakrętki, zgnieć 
 

SZKŁO 

(pojemnik biały lub zielony, worek zielony lub przezroczysty z napisem szkło) 

Wrzucamy Nie wrzucamy 
Butelki i słoiki bez nakrętek Szkła okiennego 

Szkła zbrojonego 
Szkła żaroodpornego 

Fajansu, porcelany, doniczek, kryształów 

Luster 
Szyb samochodowych 

Świetlówek i żarówek 

Opakowań po lekach i termometrów 

Oczyść z resztek zawartości, odkręć nakrętki 

Odpady materiałowe (papier, szkło tworzywa sztuczne będą odbierane tego 

samego dnia. 
 

 

ODPADY ZMIESZANE 

(worek czarny, pojemnik czarny  

Wrzucamy między innymi Nie wrzucamy 
Odpady, które nie klasyfikują się do innych grup 

 w szczególności: 
Materiały higieniczne 

Resztki ryb i mięsa 

Pojemników po aerozolach 
Popiół z palenisk 

 

Odpady budowlane i rozbiórkowe 
(gruz betonowy i ceglany itp.) 

 

Odpady zielone  (skoszona trawa, liście 
itp.) 

 

ODPADY BIODEGRADOWALNE 

(worek brązowy, pojemnik brązowy) 
Wrzucamy między innymi Nie wrzucamy 

 odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki 
itp.) 

 gałęzie drzew i krzewów 

 skoszoną trawę, liście, kwiaty 

 trociny i korę drzew 

 niezaimpregnowane drewno 

 resztki jedzenia 

 kości zwierząt 

 oleju jadalnego 

 odchodów zwierząt 

 popiołu z węgla kamiennego 

 leków 

 drewna impregnowanego 

 płyt wiórowych i pilśniowych 

MDF 

 ziemi i kamieni 

 innych odpadów komunalnych 

(w tym niebezpiecznych) 

 skórki z cytrusów 

 

Odpady zmieszane i odpady biodegradowalne będą odbierane tego samego 

dnia  
 

           PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

(PSZOK Wyszków, ul. Leśna 3) czynny wtorek – sobota 10-18 tel. 29 642 40 66 

Przekazujemy 
Odpady wielkogabarytowe (meble,  dywany, materace, duże zabawki 

itp.) 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
Zużyte świetlówki, żarówki i inny sprzęt oświetleniowy 

Zużyte baterie i akumulatory 

Odpady budowlane i rozbiórkowe z samodzielnie 

prowadzonych remontów  
Odpady opakowaniowe 

Zużyte opony  z samochodów osobowych 

Odpady zielone (SKOSZONA TRAWA, LIŚCIE itp.) 
 

Odpady remontowe i zużyte opony będą odbierane jedynie w PSZOK 
 

Wszelkie informacje dostępne na stronie: www.wyszkow.pl 
 

Telefony informacyjne: Opłaty: 29 743 77 57 Reklamacje: 29 743  77 04 


