
Urząd Gminy i Miasta w Ozimku            
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  

Segregacja odpadów w Gminie Ozimek 

POJEMNIKI w kolorze ŻÓŁTYM lub w innej kolorystyce oznakowane naklejką  

w odpowiednim kolorze z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” 
Wrzucamy: 

1. odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, 

2. nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych, 

3. plastikowe opakowania po produktach spożywczych, 

4. opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), 

5. opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp., 

6. plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, 

7. aluminiowe puszki po napojach i sokach, 

8. puszki po konserwach, 

9. folię aluminiową, 

10. metale kolorowe, 

11. kapsle, zakrętki od słoików, 

12. zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z kilku trwale połączonych surowców). 

 

 Nie można wrzucać: 

1. butelek i pojemników z zawartością, 

2. opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, 

3. opakowań po olejach silnikowych, 

4. części samochodowych, 

5. zużytych baterii i akumulatorów, 

6. puszek i pojemników po farbach i lakierach, 

7. zużytego sprzętu elektronicznego i AGD. 
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POJEMNIKI w kolorze NIEBIESKIM lub w innej kolorystyce oznakowane naklejką  

w odpowiednim kolorze z napisem „Papier” 

Wrzucamy: 
1. opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), 

2. katalogi, ulotki, prospekty, 

3. gazety i czasopisma, 

4. papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, 

5. zeszyty i książki, 

6. papier pakowy, 

7. torby i worki papierowe. 

 
Nie można wrzucać: 
1. zużytych ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, 

2. papieru lakierowanego i powleczonego folią, 

3. papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, 

4. kartonów po mleku i napojach, 

5. papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, 

6. tapet, 

7. pieluch jednorazowych i podpasek, 

8. zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, 

9. ubrań. 
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POJEMNIKI w kolorze ZIELONYM lub w innej kolorystyce oznakowane naklejką w 

odpowiednim kolorze z napisem „Szkło”  

Wrzucamy: 
1. 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. 

Nie można wrzucać: 
• szkła płaskiego (szyby okienne i samochodowe), 

• szkła zbrojonego, szyb hartowanych, 

• luster - mają inną temperaturę topnienia od szkła opakowaniowego i nie stopią się razem z butelkami i słoikami), 

• szklanek, kieliszków, 

• szkła kryształowego, 

• naczyń żaroodpornych, 

• ceramiki (fajans, porcelana, naczynia typu arco, doniczki, talerze), 

• żarówek, świetlówek, kineskopów, 

• szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z jakąkolwiek pozostałością zawartości. 
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POJEMNIKI w kolorze BRĄZOWYM lub w innej kolorystyce oznakowane naklejką w 

odpowiednim kolorze z napisem „BIO” 

Wrzucamy: 
odpady ulegające biodegradacji, w tym  surowe odpady roślinne powstające w gospodarstwach domowych i odpady 

zielone: 

• obierki z owoców i warzyw, 

• skoszoną trawę, kwiaty, 

• liście, drobne gałęzie, korę i trociny. 

Nie można wrzucać: 
• odpadów surowcowych (tworzyw sztucznych, szkła, metalu, drewna impregnowanego, płyt wiórowych 

i MDF), 

• odpadów niebezpiecznych ( olei, farb, baterii, różnorodnych chemikaliów, leków), 

• resztek jedzenia pochodzenia nieroślinnego m. in. resztek mięsa i kości, 

• kości zwierząt, 

• odchodów zwierzęcych, 

• popiołu z węgla kamiennego, chemicznie skażonej ziemi, 

• środków ochrony  roślin. 
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K O M P O S T O W N I K 

 Kompostownik – to miejsce, gdzie możemy składować odpady kuchenne i ogrodowe. Kompostownik możemy zbudować sami 

lub kupić. Najlepiej usytuować go w zacienionym, ale również przewiewnym miejscu. 

 Na dno kompostownika warto położyć całe gałęzie przysypane później ziemią lub torfem, aby dodatkowo umożliwić dostęp 

powietrza, podczas, gdy torf pomoże zatrzymywać substancje organiczne przed wsiąkaniem do gleby. Potem możemy wrzucać 

już zbędne odpady, takie jak: 

• opadłe liście, 
• skoszona trawa (po wrzuceniu warto ją wymieszać z pozostałą częścią kompostu), 

• resztki z kuchni - herbata, kawa, warzywa (bez mięsa!), obierki warzyw (bez cytrusów), skorupki jajek 

• owoce opadłe z drzew, 

• czysty papier i tektura (bez farby), 

• chwasty 

 Przy sprzyjających warunkach z odpadków organicznych wyrzuconych do kompostownika po 8-12 miesiącach powstaje 

jednolita brązowa próchnica idealna do nawożenia ogródka, a nawet roślin doniczkowych. Ważne jest jednak, żeby odpowiednio 

zadbać o kompostownik, aby zachodzące w nim procesy przebiegały wystarczająco efektywnie. 

Przede wszystkim, powinniśmy co 2 miesiące mieszać zawartość kompostownika, co umożliwi dopływ tlenu oraz zapewni 

dotarcie mikroorganizmów do wszystkich warstw kompostu. Nie należy też mylić procesów próchnicznych z gniciem. Jeżeli w 

kompoście wyczuwamy zapach zgnilizny, znaczy to, że kompost jest zbyt wilgotny i powinniśmy go mieszać częściej. Z drugiej 

strony, jeżeli kompost jest zbyt suchy, należy go polać wodą. 

Na zimę warto przykryć kompostownik folią, żeby temperatura nie spadła w nim poniżej zera. Przykryty kompostownik nadal 

będzie pracował zimą, choć już wolniej. 
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POJEMNIKI w kolorze CZARNYM lub w innej kolorystyce oznakowane 

naklejką w odpowiednim kolorze z napisem „Zmieszane” 
Wrzucamy: 
 pozostałości po segregacji odpadów komunalnych i odpady komunalne zmieszane (m. in. części plastikowe nie 

będące opakowaniami, pieluchy jednorazowe i inne artykuły higieniczne, stłuczone naczynia, zabrudzone 

opakowania, przeterminowaną żywność). 

Nie można wrzucać: 
 odpadów nadających się do odzysku lub recyklingu, podlegających biodegradacji oraz odpadów 

niebezpiecznych (baterii i akumulatorów, farb, przeterminowanych leków, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego). 
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POJEMNIKI w kolorze CZARNYM lub w innej kolorystyce oznakowane 

naklejką w odpowiednim kolorze z napisem „Popiół” 
Wrzucamy: 
 selektywnie zebrane zimne żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów pochodzące z palenisk i kotłów 

opalanych paliwami stałymi. 

Nie można wrzucać: 
 odpadów nadających się do odzysku lub recyklingu, podlegających biodegradacji oraz odpadów 

niebezpiecznych (baterii i akumulatorów, farb, przeterminowanych leków, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego), 

 popiołu w workach, 

 gorącego popiołu. 
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Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)               

w Antoniowie 

 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK w Antoniowie prowadzony 

jest przez PGKiM Sp. z o. o. w Antoniowie dojazd od strony ul. Ozimskiej. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest w następujących 

godzinach: 

poniedziałek     800 - 1600, 

wtorek              900 - 1700, 

środa                 800 - 1600, 

czwartek           900 - 1700, 

piątek                800 - 1600, 

sobota             1000 - 1400, 

w dniach ustawowo wolnych od pracy,  PSZOK jest nieczynny. 

Informacja o pracy PSZOK-u udzielana jest pod numerem telefonu: 77 – 465 – 12 – 38  

lub w siedzibie Spółki pokój nr 16. 
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Do PSZOK -u przyjmowane są następujące odpady: 
1. zużyte baterie i akumulatory-małogabarytowe (samochody osobowe do 3,5t), 

2. kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

3. styropian opakowaniowy ( po wyrobach AGD, RTV, meblach ), 

4. przeterminowane leki, 

5. Odpady zielone – dostarczone w workach o poj. 120 l, 

6. opakowania z tworzyw sztucznych, 

7. opakowania szklane, 

8. opakowania wielomateriałowe, 

9. szkło płaskie okienne, 

10. odpady budowlane z drobnych remontów w postaci czystego gruzu, 

11. zmieszane odpady budowlane z drobnych remontów w postaci betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych, i elementów 

wyposażenia, innych niż wymienione w 17 01 06, 

12. zużyte opony z samochodów osobowych, 

13. opakowania po substancjach niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i 

toksyczne, opakowania), po emaliach, lakierach, rozpuszczalnikach, detergentach itp.), 

14. zużyte opakowania ciśnieniowe ( po aerozolach, dezodorantach, lakierach, farbach, itp.). 

PSZOK nie przyjmuje następujących odpadów: 
1. odpadów radioaktywnych i skażonych biologicznie, 

2. odpadów zawierających azbest, 

3. szyb samochodowych i części samochodowych, ( zderzaki, lampy, fotele itp.), 

4. szkła zbrojonego i hartowanego, 

5. materiałów izolacyjnych, takich jak: wełna mineralna, papa, styropian- za wyjątkiem styropianu opakowaniowego wyrobów AGD- RTV, 

6. złomu metali żelaznych i nieżelaznych, 

7. zmieszanych odpadów komunalnych, 

8. odpadów w ilościach masowych wskazujących na to, że pochodzą z działalności gospodarczej lub likwidacji takiej działalności, lub remontów 

kapitalnych (wyburzanie nieruchomości itp.), 

9. odpadów niebezpiecznych w opakowaniach uszkodzonych, nieszczelnych lub bez etykiet producenta uniemożliwiających ich identyfikację, 

10. nie spełniających wymogów zawartych w Regulaminie PSZOK-u. 
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Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) w 

Antoniowie 

ODPADY  NIEBEZPIECZNE 

Zużyte baterie i akumulatory: 
 zbierane są w ustawionych pojemnikach w placówkach oświatowych i obiektach 

użyteczności publicznej, sklepach lub należy je dostarczyć do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) w Antoniowie. 

Przeterminowane leki: 
 zbierane są w specjalistycznych pojemnikach ustawionych w aptekach lub 

należy je dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w Antoniowie. 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 
 zbierany jest w punktach sprzedaży posiadających numer rejestrowy Głównego 

Inspektora Ochrony Środowiska (na zasadzie wymiany nowy sprzęt na stary, 

zużyty) lub dostarczamy go do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w Antoniowie. 
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Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)             

w Antoniowie 

 
Odpady budowlane i rozbiórkowe: 
 usuwane są na indywidualne zgłoszenie lub dostarczamy je do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) w Antoniowie. 

Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony: 
 wystawiamy przed posesję zgodnie z harmonogramem w ramach tzw. 

„wystawki” lub dostarczamy do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w Antoniowie. 
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Miejski Punkt Elektroodpadów 

w Ozimku przy ul. księdza Kałuży 

 

Do pojemników Miejskiego Punktu Elektroodpadów 

można wrzucić: 
 płyty CD lub DVD, 

 drobną elektronikę – piloty rtv, kalkulatory, myszki komputerowe, 

 telefony, ładowarki, 

 tonery, 

 baterie, 

 żarówki energooszczędne, 

 żarówki zwykłe. 


