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POJEMNIK TU WRZUCAMY TU NIE WRZUCAMY

POJEMNIK NA
ODPADY KOMUNALNE

ZMIESZANE

odpady, które nie są odpadami niebezpiecznymi i nie można
przyporządkować ich do kolorowych pojemników lub

dostarczyć do PSZOK-u,  zimny popiół z palenisk, zużyte art.
higieniczne (wata, podpaski, pampersy)

odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych

baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych i rozbiórkowych
(gruzu, ziemi, kamieni), zużytych opon, opakowań po olejach,

smarach, odpadów zielonych (bioodpadów)

ZIELONY POJEMNIK -
SZKŁO

butelki po napojach i żywności, słoiki, szklane opakowania po
kosmetykach

bez metalowych zakrętek, kapsli
bez opakowań foliowych

ceramiki (porcelana, talerze, doniczki), luster, szklanych opakowań
farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości, szkła

budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone ), szyb
samochodowych, szkła okularowego i żaroodpornego, zniczy

z zawartością wosku, żarówek, świetlówek i reflektorów

POJEMNIK Z ŻÓŁTĄ
KLAPĄ – METALE 

I TWORZYWA
SZTUCZNE 

zgniecione i opróżnione butelki plastikowe,  kartony
po mleku/ sokach/ napojach, nakrętki, kapsle i zakrętki

od słoików, plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe,
puszki po żywności, folia aluminiowa, opakowania po środkach

czystości, kosmetykach 

tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,
opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników
po farbach i lakierach, opakowań po środkach chwastobójczych

i owadobójczych, zużytych baterii i akumulatorów, części
samochodowych, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD,

tekstyliów i obuwia

POJEMNIK
Z NIEBIESKĄ KLAPĄ –

PAPIER

opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma i ulotki,
zeszyty, papier biurowy 
bez opakowań foliowych

kalki technicznej, opakowań z zawartością np. żywnością, cementem,
prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów; odpadów

higienicznych np. ręczników papierowych i zużytych chusteczek,
kartonów po mleku i napojach, papieru lakierowanego i

powleczonego folią, zanieczyszczonego papieru, papierowych
worków po nawozach i materiałach budowlanych

BRĄZOWY POJEMNIK
- BIOODPADY

odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia, skoszona trawa,
liście, kwiaty, trociny i kora drzew

bez opakowań foliowych

papieru i tektury, gałęzi pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów,
ziemi i kamieni, popiołu z węgla kamiennego, 

drewna impregnowanego, kości i odchodów zwierząt, oleju
jadalnego, płyt wiórowych i pilśniowych

PSZOK – Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów 

ul. Łąkowa w Kłobucku

Do PSZOK-u można oddać: meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

przeterminowane leki i chemikalia,  zużyte baterie
i akumulatory, odpady budowlano- remontowe,  zużyte opony
od samochodów osobowych, odpady zielone, tekstylia, popiół

z palenisk

PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak: szyby i części
samochodowe, odpady zawierające azbest, odpady niebezpieczne bez

możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), zmieszane
odpady komunalne, odpady budowlano-remontowe zawierające

azbest 


