
ZASADY SEGREGACJI

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
•  odbywa się dwa razy w roku, odpady należy wystawić przed posesją w dniu planowanej zbiórki do godz. 700

•  w ramach tej zbiórki zbierane są: meble, dywany, meble ogrodowe, wózki dziecięce, zużyte opony (do 4 szt. – samochody 
osobowe, pojazdy jednośladowe)

•  nie będą odbierane: wszelkiego rodzaju odpady pochodzące z remontów, części samochodowe, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, opakowania po farbach, odpady z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej

w Antoniowie, ul. Powstańców Śląskich 54 (wjazd od ul. Ozimskiej), tel. 77 4651 238
otwarty jest: poniedziałek, środa, piątek 800-1600,

wtorek, czwartek 900-1700, sobota 1000-1400

Informacja na temat selektywnej zbiórki odpadów udzielana jest
pod numerem telefonu: 77-46-22-864
lub e-mail: odpady@ugim.ozimek.pl.

Segregujemy
- bo umiemy

Segregujemy
- bo umiemy

ODPADÓW 
KOMUNALNYCH
W GMINIE OZIMEK

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
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Metale i tworzywa sztuczne

Papier

Szkło

BIO

Wrzucamy:
odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki - o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji 
dobroczynnych, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony 
po mleku i sokach), opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, 
paście do zębów) itp., plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach, 
puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, zabawki (zabawki z tworzywa 
sztucznego, o ile nie są wykonane z kilku trwale połączonych surowców).

Wrzucamy:
 szkło oraz opakowania ze szkła: butelki szklane oraz słoiki, opakowania szklane po 
przetworach, szkło po dodatkach używanych w kuchni (majonez, musztarda), butelki 
po napojach (soki, woda, alkohole) – bez nakrętek i zatyczek,
inne opakowania szklane

Wrzucamy:
opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, 
ulotki, prospekty gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, 
zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i 
worki papierowe

Wrzucamy:
odpady ulegające biodegradacji, w tym surowe odpady roślin-
ne powstające w gospodarstwach domowych i odpady zielone: 
obierki z owoców i warzyw, skoszoną trawę, kwiaty, liście, 
drobne gałęzie, korę i trociny.

Nie wrzucamy:
butelek i pojemników z zawartością, opakowań 
po lekach i zużytych artykułów medycznych,opa-
kowań po olejach silnikowych, części samocho-
dowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek 
i pojemników po farbach i lakierach, zużytego 
sprzętu elektronicznego i AGD

Nie wrzucamy:
szkła płaskiego (szyby okienne i samochodowe), szkła zbrojonego, szyb hartowanych, 
luster, szklanek, kieliszków,  szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych, ceramiki (fajans, 
porcelana, naczynia typu arco, doniczki, talerze), żarówek, świetlówek, kineskopów, szkla-
nych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z jakąkolwiek pozostałością zawartości

Nie wrzucamy:
zużytych ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowane-
go i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po 
mleku i papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, 
tapet, pieluch jednorazowych i podpasek, zatłuszczonych jednorazowych opakowań 
z papieru i naczyń jednorazowych, ubrań

Nie wrzucamy:
odpadów surowcowych (tworzyw sztucznych, szkła, metalu, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF), 
odpadów niebezpiecznych (olei, farb, baterii, różnorodnych chemikaliów, leków, środków ochrony roślin), 
resztek jedzenia pochodzenia nieroślinnego m. in. resztek mięsa i kości zwierząt, odchodów zwierzęcych, 
popiołu z węgla kamiennego, chemicznie skażonej ziemi

Zmieszane
Wrzucamy:
pozostałości po segregacji odpadów  komunalnych i odpady 
komunalne zmieszane (m. in. części plastikowe nie będące 
opakowaniami, pieluchy jednorazowe i inne artykuły hi-
gieniczne, stłuczone naczynia, zabrudzone opakowania, 
przeterminowaną żywność)

Popiół
WRZUCAMY:
selek t y wnie zebrane zimne 
żużle, popioły paleniskowe i pyły 
z kotłów pochodzące z palenisk 
i kotłów opalanych paliwami 
stałymi

Nie wrzucamy:
odpadów nadających się do odzysku lub recyklin-
gu, podlegających biodegradacji oraz odpadów 
niebezpiecznych (baterii i akumulatorów, farb, 
przeterminowanych leków, zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego)

NIE WRZUCAMY:
odpadów nadających się do odzysku lub recyklin-
gu, podlegających biodegradacji oraz odpadów 
niebezpiecznych (baterii i akumulatorów, farb, 
przeterminowanych leków, zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego), popiołu w workach, 
gorącego popiołu


