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ODPADY KOMUNALNE –
CO I GDZIE WYRZUCAMY
Segregacja odpadów komunalnych w Państwa mieszkaniach / domach powinna
się opierać na kilku prostych zasadach:
 odpady przed wyrzuceniem należy opróżnić i w miarę możliwości zgnieść,
 korki, kapsle i nakrętki wyrzucamy oddzielnie,
 odpady powinny trafiać do właściwych pojemników* / worków**:

POJEMNIK* / WOREK ŻÓŁTY**
(METALE I TWORZYWA SZTUCZNE)
WRZUCAMY
 Puszki po napojach i żywności
 Kapsle i metalowe zakrętki
po słoikach
 Metale kolorowe i drobny złom
żelazny
 Odkręcone i zgniecione butelki
plastikowe po wodzie, napojach
i oleju roślinnym
 Nakrętki plastikowe po wodzie,
napojach i oleju roślinnym – jeżeli
nie zbieramy ich osobno w ramach
akcji dobroczynnych
 Opakowania plastikowe
po produktach spożywczych,
środkach czystości i kosmetykach
 Opakowania styropianowe
 Torby, reklamówki, worki foliowe
i inne folie
 Uszkodzone plastikowe zabawki
 Opakowania wielomateriałowe
(np. kartony po sokach, mleku,
śmietanie)
* dotyczy budynków wielorodzinnych (bloków)
** dotyczy budynków jednorodzinnych (domów)

NIE WRZUCAMY
 Pojemników pod ciśnieniem
po dezodorantach, antyperspirantach,
lakierach do włosów, piankach /
żelach do golenia, odświeżaczach
powietrza itp.
 Opakowań po lekach i zużytych
artykułów medycznych
 Pampersów, podpasek
 Pojemników po benzynie, olejach
i smarach technicznych

WW. ODPADY
POWINNY TRAFIAĆ
DO POJEMNIKA
NA RESZTKOWE
ODPADY KOMUNALNE
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POJEMNIK* / WOREK ZIELONY**
(SZKŁO)
WRZUCAMY
 Odkręcone butelki i słoiki
po napojach i żywności, w tym
po napojach alkoholowych
i olejach roślinnych
 Szklane opakowania
po kosmetykach

NIE WRZUCAMY
 Ceramiki, porcelany, fajansu,
kryształów, szkła żaroodpornego
 Luster, witraży, szyb: okiennych,
zbrojonych i samochodowych
 Szkła okularowego
 Opakowań po lekach
 Zniczy z zawartością wosku
WW. ODPADY POWINNY TRAFIAĆ
DO POJEMNIKA NA RESZTKOWE
ODPADY KOMUNALNE

 Żarówek, świetlówek, reflektorów,
kineskopów
WW. ODPADY
POWINNY TRAFIAĆ
DO PSZOK → PATRZ
STR. NR 3

POJEMNIK* / WOREK NIEBIESKI**
(PAPIER)
WRZUCAMY







Torby i opakowania papierowe
Gazety, czasopisma
Katalogi, ulotki, prospekty
Zeszyty, książki
Papier szkolny, biurowy
Karton, tekturę

NIE WRZUCAMY
 Papieru zatłuszczonego lub mocno
zabrudzonego
 Zużytych ręczników papierowych
i chusteczek higienicznych

WW. ODPADY
POWINNY TRAFIAĆ
DO POJEMNIKA
NA RESZTKOWE
ODPADY KOMUNALNE
* dotyczy budynków wielorodzinnych (bloków)
** dotyczy budynków jednorodzinnych (domów)
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POJEMNIK* / WOREK BRĄZOWY**
(BIO – ODPADY BIODEGRADOWALNE)
WRZUCAMY
 Odpady kuchenne (resztki jedzenia,
skorupki jaj, obierki, fusy)
 Odpady ogrodowe (skoszoną trawę,
liście, kwiaty, nienadające się
do spożycia owoce i warzywa,
chwasty przed kwitnieniem)
 Gałęzie drzew i krzewów
 Trociny i korę drzew
 Włosy, sierść

NIE WRZUCAMY
 Ziemi i kamieni
 Popiołu z węgla kamiennego
 Kości i odchodów zwierząt
WW. ODPADY POWINNY TRAFIAĆ
DO POJEMNIKA NA RESZTKOWE
ODPADY KOMUNALNE

 Drewna impregnowanego
 Płyt wiórowych i MDF
WW. ODPADY POWINNY TRAFIAĆ
DO PSZOK → PATRZ PONIŻEJ

UWAGA !!!
Oddawanie odpadów biodegradowalnych wytworzonych w domach nie jest
obowiązkowe. Odpady te można zagospodarować we własnym zakresie i na własne
potrzeby np. za pośrednictwem procesu kompostowania.
* dotyczy budynków wielorodzinnych (bloków)
** dotyczy budynków jednorodzinnych (domów)

POJEMNIK NA RESZTKOWE ODPADY KOMUNALNE
Wrzucamy odpady bezużyteczne, których nie można odzyskać – m. in. to czego
nie wrzucamy do pojemników / worków do segregacji (z wyłączeniem odpadów,
które powinny trafiać do PSZOK lub do punktów zbiórki w aptekach).
W okresie zimowym prosimy Państwa o wrzucanie do pojemników popiołu lub
pampersów uprzednio spakowanych w worek, torbę czy reklamówkę z uwagi na
znaczne trudności związane z opróżnianiem pojemników ze wskazanych odpadów.

PROBLEMOWE ODPADY KOMUNALNE
 Zużyte żarówki, świetlówki, reflektory, kineskopy – zbiórka w Punkcie
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanym
w Przasnyszu przy ul. Leszno 47 (Baza MZGKiM Sp. z o. o.)
 Pozostały zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – zbiórka w PSZOK
 Zużyte baterie i akumulatory – zbiórka w PSZOK
 Zużyte akumulatory samochodowe – preferowane oddawanie w punkcie zakupu
nowego akumulatora / fakultatywna zbiórka w PSZOK
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 Farby, rozpuszczalniki i inne chemikalia – zbiórka w PSZOK
 Przeterminowane leki – zbiórka w aptekach zlokalizowanych na terenie miasta
Przasnysz
 Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki –
można wydzielać ze strumienia odpadów resztkowych i dostarczać do PSZOK
 Meble i inne odpady wielkogabarytowe – zbiórka w PSZOK
 Odpady budowlane i rozbiórkowe, z wyjątkiem odpadów zawierających azbest –
zbiórka w PSZOK (limit do 2 m3 na rok na 1 gospodarstwo domowe)
 Zużyte opony o średnicy nie większej niż 75 cm – zbiórka w PSZOK (limit
do 8 szt. na rok na 1 gospodarstwo domowe)
 Odpady zielone – preferowane wykorzystywanie w ramach własnego
gospodarstwa domowego np. do produkcji kompostu / fakultatywna zbiórka
w PSZOK (wyłącznie ponadnormatywnych ilości odpadów, których nie mieli
Państwo możliwości wystawienia przed nieruchomość w dniu odbioru)
UWAGA !!!
Transport odpadów komunalnych do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK) / aptek w Przasnyszu odbywa się we własnym
zakresie.

PSZOK jest czynny w środy i w czwartki: w godz. 9.00 – 16.00 (w okresie
październik – marzec) i w godz. 9.00 – 17.00 (w okresie kwiecień – wrzesień) oraz
w soboty w godz. 9.00 – 13.00 .
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości udzielimy Państwu
odpowiedzi pod nr tel.: (29) 756 49 16 lub w budynku Urzędu Miasta Przasnysz,
II piętro, pok. nr 46A.
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