


                                                   ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

SZKŁO - WOREK ZIELONY

WRZUCAMY: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności;  butelki po napojach alkoholowych; szklane opakowania po kosmetykach.

NIE WRZUCAMY: szkło stołowe - żaroodporne; ceramika, doniczki; znicze z zawartością wosku; żarówki i świetlówki; szkło kryształowe; reflektory; 

nieopróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach; termometry, strzykawki; monitory i lampy telewizyjne; szyby okienne i zbrojone; szyby 

samochodowe; lustra i witraże; fajans i porcelana; inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).                                                                                                                                                                 

 ZALECA SIE WRZUCAĆ OPAKOWANIA OPRÓŻNIONE Z PRODUKTU, BEZ ZAKRĘTEK, STARAĆ SIĘ NIE TŁUC SZKŁA

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE - WOREK ŻÓŁTY

WRZUCAMY: butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń); opakowania 

po produktach spożywczych; plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie; plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach; 

styropian opakowaniowy (czysty); puszki po napojach, sokach; puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy); złom żelazny i metale kolorowe, metalowe 

kapsle z butelek; zakrętki słoików i innych pojemników; folia aluminiowa; kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe.

NIE WRZUCAMY: strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne; odpady budowlane i rozbiórkowe; nieopróźnione opakowania po lekach i farbach, 

lakierach i olejach; zużyte baterie i akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).                                                                                                                              

ZALECA SIĘ ZGNIEŚĆ TWORZYWA SZTUCZNE PRZED WYRZUCENIEM DO WORKA

PAPIER I TEKTURA  - WOREK NIEBIESKI

WRZUCAMY: opakowania z papieru i tektury, gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty, torebki 

papierowe, papier pakowy.

NIE WRZUCAMY: papier powlekany folią i kalka; kartony po mleku i napojach; pieluchy jednorazowe i podpaski, pampersy i podkładki; worki po 

nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych; tapety; inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

ODPADY BIODEGRADOWALNE  - WOREK BRĄZOWY    
 (w tym odpady zielone oraz odpady  kuchenne)

WRZUCAMY: gałęzie drzew i krzewów (do 1m długości); liście, kwiaty i skoszoną trawę; trociny i korę drzew; owoce, warzywa itp.

NIE WRZUCAMY: kości, mieso i padlinę zwierząt; olej jadalny; drewno impregnowane; płyty wiórowe i MDF; leki; odchody zwierząt; popiół z węgla 

kamiennego; inne odpady komunalne ( w tym niebezpieczne).

ODPADY ZMIESZANE

WRZUCAMY: wszystko, czego nie można wyrzucić do pozostałych pojemników, a co nie jest odpadem niebezpiecznym.

NIE WRZUCAMY: przeterminowe leki i chemikalia; zużyty sprzęt elektroniczny i AGD; zużyte baterie i akumulatory; odpady wielkogabarytowe, odpady 

budowlane i rozbórkowe; zużyte opony.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

zaliczamy m.in.: stare meble (także rozłożone na części), wyroby tapicerskie (np. fotele, wersalki, pufy), materace, zabawki dużych rozmiarów, krzesła, stoły, 

szafy, łóżka, meble ogrodowe, lustra, obrazy, dywany, wykładziny, wózki dziecięce, puste walizki, rowery, narty, sanki, karnisze.

Odpady należy wystawić przed posesję w dniu ich odbioru (przed godz. 6.00), będą one odbierane w godzinach od 6.00 do 18.00.                                                                                          

W przypadku nieodebranych odpadów, reklamacje należy składać do Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami, telefonicznie |(22 76 06 278) lub mailowo 

(srodowisko@umsulejowek.pl), w następnym dniu roboczym. 

UWAGA! SKŁAD ODPADÓW ZMIESZANYCH ORAZ ODPADÓW ZBIERANYCH SELEKTYWNIE BĘDZIE KONTROLOWANY 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się przy ul. Staszica 2,  

czynny jest w każdą sobotę od godz. 9.00 do godz. 19.00 za wyjątkiem:

08.04.2023 r. zamiast, którego PSZOK będzie czynny dnia 12.04.2023 r.; 

11.11.2023 r. zamiast, którego PSZOK będzie czynny dnia 13.11.2023 r.                                                                                                                                                                                                                          

Dostarczając odpady komunalne do PSZOK należy okazać KARTĘ PSZOK -  jest to indywidualna karta                                                                                                                  

do ewidencjonowania odpadów komunalnych.                                                                                                                                                                                                                

KARTA PSZOK wydawana jest właścicielowi nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,                              

w Urzędzie Miasta Sulejówek przy ul. Reymonta 43 pok. nr 121.

DO PSZOK MOŻNA DOSTARCZYĆ:

szkło, papier, tekturę, metale, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, szkło okienne, odzież, tekstylia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

odpady wielkogabarytowe do 0,250 Mg na rok od właściciela nieruchomości, odpady biodegradowalne (m.in.trawa, liście, gałęzie - do 1 m), chemikalia, 

przeterminowane leki, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów 

leczniczych  w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,  żarówki, świetlówki, baterie, 

akumulatory, opony w ilości 4 szt. na rok od właściciela nieruchomości, drewno, odpady  budowlane i rozbiórkowe w ilości do 1 Mg na rok od  

właściciela nieruchomości (m. in. gruz, gruz betonowy z drobnych rozbiórek i remontów, gruz ceglany, styropian budowlany, odpadowe materiały 

ceramiczne (glazura, terakota, gres), skute płytki ceramiczne, odpadowe płyty kartonowo-gipsowe, skute tynki, profile aluminiowe, odpadowy gips, pręty 

stalowe, odpady z drewna pochodzące z remontów lub rozbiórek, zmieszane odpady z budów i remontów (rurki plastikowe, rurki metalowe, płytki 

ceramiczne, tynki, tapety), worki po cemencie, zaprawie murarskiej, kleju, gipsie), odpady niebezpieczne.                                                                                               

W PSZOK nie będą przyjmowane: papa, gont, wata mineralna oraz odpady zawierające azbest. 

Dodatkowo, w każdy poniedziałek i wtorek od godz. 16.00 do 18.00 oraz w środę i czwartek od godz. 9.00 do 11.00, do PSZOK będzie można 

dostarczyć drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

W PSZOK nie będą przyjmowane odpady biodegradowalne w przypadku, gdy właściciel nieruchomości posiada kompostownik przydomowy                                                                            

i korzysta z ulgi dla posiadaczy kompostownika.

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN PSZOK JEST DOSTĘPNY NA STRONIE INTERNETOWEJ URZĘDU MIASTA SULEJÓWEK ORAZ W PSZOK


