
SZANOWNY 
MIESZKAŃCU
GMINY ŻUKOWICE!

JAKIE ODPADY NIE BĘDA 
PRZYJMOWANE DO PSZOK! 

CO MOŻNA ODDAĆ
DO PSZOK?

Do Twojej dyspozycji jest także PSZOK, czyli Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
PSZOK znajduje się przy Regionalnej Instalacji 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych – RIPOK 
(Głogów, ul. Komunalna 3). PSZOK czynny jest od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 
oraz w soboty od 8.00 do 14.00, z wyjątkiem dni 
wolnych ustawowo.

zmieszane odpady komunalne, 
(obowiązek każda frakcja oddzielnie/selektywnie),

powyżej określonego limitu wagowego,

dostarczonych w sposób niezgodny z Regulaminem, 

niewłaściwie zabezpieczonych (np. w pękniętych, 
uszkodzonych, zniszczonych, zdeformowanych  
opakowaniach), których nie możliwa jest 
identyfikacja (dotyczy odpadów niebezpiecznych),

pozostałości po odpadach płynnych powinny 
się znajdować w oryginalnych opakowaniach 
zawierających czytelną etykietę umożliwiającą 
jednoznaczną identyfikację rodzaju odpadu oraz nie 
mogą być zanieczyszczone innymi substancjami 
niebezpiecznymi,

pochodzących od podmiotów nieuprawnionych 
niewymienionych w pkt. 5  Regulaminu „PSZOK 
Żukowice”.

odpady budowlane i rozbiórkowe zawierające azbest, 
papę, smołę i inne 

odpady niebezpieczne,

odpady medyczne nie będące lekami, 

żużle, popioły,

szyby samochodowe i części samochodowe,

zanieczyszczonych innymi substancjami 
niebezpiecznymi, których niemożliwa jest 
identyfikacja (dotyczy odpadów niebezpiecznych).

papier i tekturę

opakowania z tworzyw sztucznych (PET)

Opakowania ze szkła

Zużyte opony od samochodów osobowych o 
dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony 
oraz średnicy do 1,1 m,

Baterie i akumulatory

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 
materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia, usunięte tynki, tapety, bez 
tworzyw sztucznych typu PCV

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

Metale

Odpady ulegające biodegradacji

Odpady wielkogabarytowe

opakowania wielomateriałowe,

przeterminowane leki i chemikalia

ZASADY 
SEGREGACJI 

ODPADÓW

PSZOK nie przyjmuje zdekompletowanego, zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Krótko mówiąc 
odpady powinny być dostarczone w sposób zgodny 
z regulaminem, z którym można zapoznać się na stronie 

suezglogow.pl
Masz wątpliwości i pytania? Prosimy o kontakt: 
Urząd Gminy Żukowice, Żukowice 148, 
67-231 Żukowice   

      76 831 41 49        gmina@zukowice.pl 



SEGREGOWAĆ 
TRZEBA.
ALE WŁAŚCIWIE 
DLACZEGO?

Jestem EKO!

WRZUCAMY

Większość produktów kupowanych 
p r z e z  n a s  w  s k l e p a c h  j e s t 
wykonana z materiałów, które 
można ponownie przetworzyć. Do 
ponownego przetworzenia nadają 
się tworzywa sztuczne, szkło, papier, 
metale. Jeśli  jednak wrzucimy 
je do odpadów zmieszanych, to 
ich nie odzyskamy. Zostaną one 
uszkodzone lub zanieczyszczone, 
n ie  mówiąc  o  t ym,  że  t rudno 
byłoby je odnaleźć w strumieniu 
bezwartościowych śmieci. Odzyskać 
można przede wszystkim czysty  
i jednorodny materiał. A wszystko 
ostatecznie po to, abyśmy mieszkali 
w czystym i zielonym środowisku. 
Więcej odzyskanych materiałów, 
to  mnie jsze  zanieczyszczenie  
i mniejsza eksploatacja naturalnego 
środowiska.  JA
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odpady ulegające 
biodegradacji, np. 
resztki jedzenia;

odpady warzywne 
i owocowe;

gałęzie drzew 
i krzewów;

skoszoną trawę;

trociny i korę drzew;

niezaimpregnowane 
drewno.

kości zwierząt,
mięsa,

oleju jadalnego,

odchodów 
zwierząt,

popiołu z węgla 
kamiennego,
leków,

drewna 
impregnowanego,
płyt wiórowych 
i pilśniowych,MDF,

ziemi i kamieni,

innych odpadów 
komunalnych

opakowania ze szkła, 
np. butelki, słoiki;

stłuczkę szklaną 
wolną od 
zanieczyszczeń 
metalami 
i tworzywami 
(bez kapsli, zakrętek, 
obrączek na szyjkach).

książki, gazety, 
zeszyty,

torby papierowe,

karton, tekturę,

foldery, katalogi.

opakowań
z domieszką 
tworzyw 
sztucznych,

folii 
aluminiowych,

papieru tłustego 
i zabrudzonego,

opakowań 
po napojach.

niezakręcone butelki 
typu PET,

zgniecione kartoniki 
po napojach, kubki po 
produktach mlecznych,

niezakręcone 
opakowania po chemii 
gospodarczej, np. 
po płynach do mycia 
naczyń, płynach do 
kąpieli, szamponach 
itp.;

folię i torebki 
z tworzyw ztucznych,

puszki aluminiowe.

styropianu, opakowań 
po olejach, areozolach 
i środkach chemicznych 
(farby, lakiery),

naczyń jednorazowych,

części samochodowych,

plastikowych zabawek,

szczoteczek do zębów,
strzykawek,

opakowań po lekach  
i produktach 
biobójczych.

WOREK BRĄZOW
Y 

WOREK ZIELON
Y 

WOREK NIEBIESKI 

WOREK ŻÓŁTY 

luster, porcelany,

fajansu i szkła 
zbrojonego,

zużytych żarówek,

lamp neonowych,

termometrów. 

UWAGA! Przed wrzuceniem opakowania koniecznie je zgnieć!

NIE WRZUCAMY


