Jak segregować?
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

zgniecione plastikowe butelki po napojach, opakowania po
produktach spożywczych wykonane z tworzyw sztucznych,
folie, reklamówki, opakowania wielomateriałowe, tzw.
tetrapak (np. kartony po mleku, napojach) – je również
zgniatamy, opakowania po środkach czystości i kosmetykach –
także w miarę możliwości zgniecione, zgniecione puszki po
napojach i konserwach, kapsle, zakrętki od słoików, folię
aluminiową.

pełnych butelek i pojemników, zużytych artykułów medycznych,
opakowań po olejach silnikowych, plastików samochodowych,
doniczek, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników
po farbach i lakierach, wkładów do zniczy z zawartością wosku,
sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

PAPIER
WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), gazety i
czasopisma, katalogi, ulotki, prospekty, papier szkolny i
biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy,
torby i worki papierowe.

papieru ofoliowanego, zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
papierowych worków po nawozach, cemencie i innych
materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i innych
materiałów higienicznych.

SZKŁO
WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po
napojach alkoholowych i olejach roślinnych), szklane
opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale
połączonych kilku surowców).

ceramiki, porcelany, doniczek, fajansu, kryształów, szkła
okiennego, okularowego i żaroodpornego, luster, zniczy z
zawartością wosku, żarówek i świetlówek, opakowań po lekach,
rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, monitorów i lamp
telewizyjnych, termometrów i strzykawek.

BIO
WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie
drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę
drzew, niezaimpregnowane drewno, resztki jedzenia,
zabrudzone ręczniki papierowe, zużyte chusteczki higieniczne.

kości i odchodów zwierząt, oleju jadalnego, popiołu z węgla
kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i
pilśniowych MDF, ziemi i kamieni, w tym zdjętej z ziemią darni
i krzewów, których korzenie zawierają duże ilości gleby.

ZMIESZANE
Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można przyporządkować do wyżej
wymienionych frakcji. Nie wrzucamy tutaj odpadów niebezpiecznych (np. termometrów, sprzętu elektronicznego i
elektrycznego, baterii – te odpady można zawieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych).

WRZUCAMY
papier powleczony folią , papier zatłuszczony i mocno
zabrudzony, zatłuszczone, jednorazowe opakowania z
papieru i naczynia jednorazowe, zużyte artykuły higieniczne
w tych pieluchy jednorazowe, kości zwierząt i surowe mięso,
odchody zwierząt i materiały nimi zanieczyszczone (w tym
żwirek dla kota i ściółka dla gryzoni) naczynia ceramiczne,
porcelanowe, fajans, kryształy, szkło okularowe, zimny
popiół, worki z odkurzacza i opakowania po aerozolach.

NIE WRZUCAMY
odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów
wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, części samochodowych,
w tym opon, opakowań po olejach silnikowych i smarach,
puszek i pojemników po farbach i lekach, baterii i
akumulatorów, leków i zużytych artykułów medycznych.

PSZOK Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Trąbkach Wielkich
Lokalizacja: Trąbki Wielkie, ul. Pocztowa 30 (teren oczyszczalni ścieków)
Godz. otwarcia: pn., śr. – pt.: 9:00-16:00, sob. 8:00-15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Nr tel. 538 579 997

Na PSZOK nie można oddawać odpadów pochodzących z działalności gospodarczej!
PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady dostarczone przez ich wytwórców mieszkających na terenie Gminy Trąbki
Wielkie. Odpady przyjmowane są po okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie Gminy
Trąbki Wielkie (np. kopię deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy
lub potwierdzenie uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Pracownik PSZOK jest upoważniony
do żądania okazania dokumentu potwierdzającego ww. okoliczność.
Na PSZOK można dostarczyć
z gospodarstwa domowego:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(we własnym zakresie) i bezpłatnie zostawić następujące odpady pochodzące

papier i tekturę;
tworzywa sztuczne i metale, styropian opakowaniowy, opakowania wielomateriałowe (z wyłączeniem
opakowań po środkach ochrony roślin, nawozach, plastików samochodowych);
szkło;
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
odpady wielkogabarytowe;
opony pochodzące z samochodów osobowych, rowerów, motorowerów, motocykli w ilości do 4 sztuk rocznie
na 1 gospodarstwo domowe;
zużyte akumulatory i baterie;
żarówki i świetlówki;
odzież i tekstylia;
leki i chemikalia;
bioodpady;
beton, gruz w ilości do 2 m3 na rok na 1 gospodarstwo domowe;
odpady budowlano-remontowe w ilości 0,5 m3 na rok na jedno gospodarstwo domowe (z wyłączeniem
materiałów izolacyjnych np. płyt azbestowo-cementowych, wełny mineralnej, papy i styropianu) itp.;
odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW (organizowana jest dwa razy
w roku):
WYSTAWIAMY:
•

•
•

ODPADY WIELKOGABARYTOWE: meble (kanapy, fotele, szafy, stoły, itp.) wózki dziecięce, rowery,
sanki, narty, dywany, wykładziny, materace, zabawki, lustra, suszarki na pranie, karnisze, doniczki, wieszaki
itp.
SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY: komputery, drukarki, telewizory, lodówki, radia,
mikrofalówki, roboty kuchenne, telefony, czajniki elektryczne itp.
OPONY: samochodowe, motocyklowe i motorowerowe, rowerowe - w ilości do 4 sztuk rocznie na
1 gospodarstwo domowe.

NIE WYSTAWIAMY: brodzików łazienkowych, kabin prysznicowych, sedesów, umywalek, zlewów, odpadów
budowlanych i remontowych np. gruzu, wełny mineralnej, płyt gipsowokartonowych, styropianu, okien i drzwi itp.

