
Zgodnie z hasłem
„Nowe myślenie dla czystego jutra”

mamy nadrzędny cel: więcej recyklingu i mniej odpadów.
To nie tylko nasza praca, ale też zobowiązanie

wobec przyszłych pokoleń.

Segregując odpady przyczyniasz się do ochrony
środowiska i razem z nami dbasz o czyste jutro!

Nowe myślenie dla czystego jutra!

Urząd Gminy w Przytyku
ul. Zachęta 57
26-650 Przytyk

PreZero Service Wschód Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom
tel. 48 332 49 00
radom@prezero.com

PAMIĘTAJ!
Dokładnie opróżniaj opakowania przed ich wyrzuceniem.
Nie segreguj odpadów zatłuszczonych, bardzo
zabrudzonych i pokrytych klejem.
Zgniataj opakowania przed ich wyrzuceniem.
Nie mieszaj ze szkłem opakowaniowym szkła gospodarczego 
(jak np. szklanek, luster, szyb, ceramiki).

www.prezero.com     www.fb.com/PreZeroPolskaDowiedz się więcej:

WAŻNE!
Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
zlokalizowany jest w miejscowości Kaszewska Wola 30 gm. Przytyk. 
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbierane są 
następujące frakcje odpadów:
     papier i tektura      metale      tworzywa sztuczne      opakowania 
wielomateriałowe      szkło i opakowania ze szkła      bioodpady
(w tym odpady zielone)      odzież i tekstylia      przeterminowane leki
i chemikalia      zużyte baterie i akumulatory      zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny      meble i inne odpady wielkogabarytowe      odpady 
budowlane i rozbiórkowe      odpady niebezpieczne      zużyte opony       
 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, w szczególności igieł i strzykawek      popiół i żużel

W/w odpady do PSZOK mieszkańcy dostarczają własnym transportem.



ZASADY
SEGREGACJI ODPADÓW
METAlE

I TWORZYWA SZTUCZNE
Należy wyrzucać:

Nie należy wyrzucać:

butelki po napojach
opakowania po chemii gospodarczej, 
kosmetykach (np. szamponach,
proszkach, płynach do mycia naczyń itp.)
opakowania po produktach 
spożywczych
plastikowe zakrętki
plastikowe torebki, worki, reklamówki 
i inne folie
plastikowe koszyczki po owocach
i innych produktach
puszki po napojach, sokach
puszki z blachy stalowej po żywności 
(konserwy)
złom żelazny i metale kolorowe
metalowe kapsle z butelek, zakrętki 
słoików i innych pojemników
folia aluminiowa
kartoniki po mleku i napojach 
- wielomateriałowe odpady 
opakowaniowe

strzykawki, wenflony i inne artykuły 
medyczne
odpady budowlane i rozbiórkowe
nieopróżnione opakowania po lekach
i farbach, lakierach i olejach
zużyte baterie i akumulatory
zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny
inne odpady komunalne (w tym 
niebezpieczne)

PAPIER

Należy wyrzucać:

Nie należy wyrzucać:

opakowania z papieru lub tektury
gazety i czasopisma
katalogi, prospekty, foldery
papier szkolny i biurowy
książki i zeszyty
torebki papierowe
papier pakowy

papier powlekany folią i kalką
kartony po mleku i napojach
pieluchy jednorazowe i podpaski
pampersy i podkładki
worki po nawozach, cemencie
i innych materiałach budowlanych
tapety
inne odpady komunalne (w tym 
niebezpieczne)

SZKłO

Należy wyrzucać:

Nie należy wyrzucać:

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

szkło stołowe – żaroodporne
ceramika, doniczki
znicze z zawartością wosku
żarówki i świetlówki
szkło kryształowe
reflektory
nieopróżnione opakowania po lekach, 
olejach, rozpuszczalnikach
termometry i strzykawki
monitory i lampy telewizyjne
szyby okienne i zbrojone
szyby samochodowe
lustra i witraże
fajans i porcelana
inne odpady komunalne (w tym 
niebezpieczne)

Zaleca  się wrzucać opakowania 
opróżnione z produktu, bez zakrętek, 
starać się nie tłuc szkła,

ODPADY
BIODEGRADOWAlNE

Należy wyrzucać:
drobne gałęzie drzew i krzewów
liście, kwiaty i skoszona trawa
trociny i kora drzew
owoce, warzywa, odpadki kuchenne 
itp.

Nie należy wyrzucać:
kości zwierząt
mięso i padlina zwierząt
olej jadalny
drewno impregnowane
płyty wiórowe i MDF
leki
odchody zwierząt
popiół z węgla kamiennego
inne odpady komunalne (w tym 
niebezpieczne)

ODPADY
ZMIESZANE

Do pojemnika z odpadami
zmieszanymi należy wrzucać
wszystko to, czego nie można
odzyskać w procesie recyklingu,
z wyłączeniem odpadów
niebezpiecznych.

Odpady popiół–żużel odbierane
są z worka w kolorze szarym
z napisem „Popiół”.


