
 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH (PSZOK)

Zebrane w sposób selektywny odpady komunalne przyjmowane 
są przez PSZOK w Końskich przy ul. Spacerowej 145. PSZOK 
usługi od poniedziałku do piątku w godzinach 
oraz w sobotę od 9.00 do 13.00. 

PSZOK PRZYJMUJE: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, 
odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady 
niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady 
niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe 
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów 
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe,
zużyte opony, domowe odpady budowlane 
stanowiące odpady komunalne, tekstylia i odzież.

 

 

 

 

 

 

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH (PSZOK) 

odpady komunalne przyjmowane 
cerowej 145. PSZOK świadczy 

w godzinach od 7.30 do 17.00 

papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, 
odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady 
niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady 

odpadów medycznych powstałe 
wyniku przyjmowania produktów 

prowadzenia monitoringu poziomu 
akumulatory, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
odpady budowlane i rozbiórkowe 

stanowiące odpady komunalne, tekstylia i odzież. 
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WOREK KOLORU NIEBIESKIEGO 
 

WRZUCAMY: gazety, czasopisma, książki, prospekty, 
foldery, katalogi, zeszyty, papier biurowy, opakowania 
papierowe, kartonowe i tekturowe, worki i torby papierowe, 

ścinki drukarskie. 
 

NIE WRZUCAMY: papierowych opakowań z domieszką innych tworzyw 
(kartonów po mleku, napojach, sokach, pudełkach po papierosach), opakowań 
z zawartością, pieluch jednorazowych, zużytych artykułów higienicznych 
i kosmetycznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru 
zatłuszczonego lub zabrudzonego, papierowych worków po nawozach, 
cemencie i innych materiałach budowlanych, papieru woskowego, faksowego, 
termicznego (paragonów), kalki, ubrań. 

WOREK KOLORU ŻÓŁTEGO 
 

WRZUCAMY: puste, odkręcone i zgniecione butelki po 
napojach i produktach mlecznych, plastikowe opakowania 
po produktach spożywczych, plastikowe torby, worki, 
reklamówki, inne folie opakowaniowe, foliowe worki po 

ziemi, plastikowe doniczki, opakowania po środkach czystości i kosmetykach, 
opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i napojach), folie 
aluminiową, puszki po napojach, sokach, konserwach i karmie dla zwierząt, 
drobny złom, plastikowe zabawki. 
 

NIE WRZUCAMY: butelek i pojemników z zawartością, opakowań po olejach 
silnikowych i środkach przemysłowych, folii budowlanej, styropianu, 
opakowań po środkach do impregnacji drewna, farbach, lakierach, smarach, 
opakowań po środkach ochrony roślin i nawozów, węży ogrodowych, sprzętu 
RTV i AGD, baterii i akumulatorów, opon, części samochodowych. 
 
 
 

WORKI KOLORU ZIELONEGO 
 

WRZUCAMY: puste szklane butelki i słoiki bez nakrętek, inne 
całe szklane opakowania. 
 

NIE WRZUCAMY: szkła stołowego, żaroodpornego 
i zbrojonego, ceramiki, porcelany, kryształów, doniczek, luster, witraży, 
żarówek, świetlówek, termometrów, strzykawek, szyb okiennych 
i samochodowych, ekranów i lamp telewizorów, nieopróżnionych opakowań 
po lekach, olejach , rozpuszczalnikach. 

WOREK KOLORU BRĄZOWEGO 
 (bioodpady odbierane są wyłącznie od właścicieli 
nieruchomości którzy nie korzystają z ulgi w opłacie z tytułu 
kompostowania odpadów w przydomowych 
kompostownikach) 
 

WRZUCAMY: trawę, liście, części roślin, drobne gałęzie, 
trociny i korę drzew, roślinne resztki żywności (obierki warzyw i owoców, 
zepsute warzywa i owoce), ziemię po kwiatach, skorupki jaj, fusy z kawy 
i herbaty. 
 

NIE WRZUCAMY: płynnych resztek żywności, nabiału, kości zwierząt, mięsa, 
ryb, odchodów zwierząt, żwirku z kuwet, popiołu, kamieni, pieluch i artykułów 
higienicznych, papierosów, innych odpadów komunalnych (w tym 
niebezpiecznych). 
 

POJEMNIK NA ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) 
WRZUCAMY: pozostałe odpady komunalne, których nie 
można zakwalifikować do frakcji odpadów zbieranych 
w sposób selektywny. 
NIE WRZUCAMY: odpadów podlegających segregacji, 
odpadów niebezpiecznych (leków, baterii, akumulatorów, 

świetlówek), odpadów budowlanych i remontowych, opon, sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. 


