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PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 
(GPSZOK) 

UWAGA

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
przy ul. Mirkowskiej 43C jest czynny od 
poniedziałku do soboty w godzinach  
10:00 –18:00 z wyjątkiem dni świątecznych.

Odpady należy wystawić przed posesję lub pozostawić 
w otwartej altanie w osi ogrodzenia w wyznaczonym dniu 
odbioru do godz. 7:00.  
Odpady odbierane są w godzinach 7:00-20:00.  
Uległy zmianie dni wywozu.  
Prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowanym 
harmonogramem powyżej.
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BIO (BRĄZOWY WOREK)

ODPADY ZMIESZANE 
(CZARNY POJEMNIK)

METALE I TWORZYWA  SZTUCZNE 
(ŻÓŁTY WOREK)

SZKŁO (ZIELONY WOREK)

PAPIER (NIEBIESKI WOREK)

WRZUCAMY:
bioodpady i odpady zielone, resztki żywności, obierki z owoców  
i warzyw, skórki owoców, trawę, skorupki jaj, fusy po kawie  
i herbacie.

NIE WRZUCAMY:
kości, mięsa, piasku, kamieni, papierosów, popiołu, odchodów 
zwierzęcych, odpadów z tworzyw sztucznych, folii, metalu, 
przeterminowanych lekarstw.

WRZUCAMY:
odpady kuchenne, odpady zatłuszczone papierowe, porcelanę, talerze, zabawki, 
zabrudzony styropian opakowaniowy, gumę, zimny popiół węglowy, pampersy, 
artykuły higieniczne (patyczki higieniczne, wata itp.), potłuczone szyby, odchody 
zwierzęce.

NIE WRZUCAMY:
odpadów niebezpiecznych, m.in.: opakowań po lekach, leków przeterminowanych, 
farb, olejów i ich opakowań, pojemników po środkach ochrony roślin, zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (m.in. żarówek, lamp, kineskopów, 
świetlówek, baterii i akumulatrów), sprzętu agd i rtv, komputerów, odpadów 
wielkogabarytowych (m.in.:   mebli, wykładzin, dywanów, materacy, wózków).

WRZUCAMY:
butelki typu PET po wodzie i napojach, opakowania po chemii gospodarczej  
(po płynach do prania, szamponach, płynach do płukania), plastikowe pojemniki, 
kubki np. po jogurtach, serkach itd., inne opakowania z tworzyw sztucznych, 
plastikowe torebki, plastikowe opakowania po żywności, opakowania z metali 
i metali kolorowych, puszki metalowe (po napojach i konserwach), opakowania 
wielomateriałowe po napojach (tzw. Tetrapaki), opakowania po dezodorantach.

NIE WRZUCAMY:
styropianu, opakowań po oleju, opakowań po farbach, chemikaliach, folii 
budowlanej, tworzyw piankowych, pieluch jednorazowych typu pampers, 
opakowań z plastiku w połączeniu z innymi materiałami, zabawek,  
opakowań po aerozolach, baterii, styropianu budowlanego.    

WRZUCAMY:
butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach 
alkoholowych, szklane butelki po sokach, szklane opakowania po 
kosmetykach. Dokładne mycie opakowań nie jest konieczne.

NIE WRZUCAMY:
porcelany i ceramiki, doniczek, żarówek, lamp neonowych, 
fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, szkła stołowego, 
okularowego, żaroodpornego, ekranów i lamp telewizyjnych,  
luster, szyb samochodowych i okiennych.

WRZUCAMY:
papierowe opakowania, opakowania z kartonu, pudła kartonowe, 
książki, gazety, magazyny, zeszyty katalogi, torby papierowe.

NIE WRZUCAMY:
papieru tłustego i zanieczyszczonego, kalki, folii aluminiowych, 
papieru z domieszką tworzyw sztucznych, opakowań po 
papierosach.
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ZASADY RECYKLINGU

SEKTOR III
Bielawa bez nieruchomości przy ulicy 
Mirkowskiej, od ulicy Warszawskiej do 
Bielawskiej, Ciszyca, Czernidła, Habdzin, 
Kierszek, Kępa Oborska, Kępa Okrzewska, Łęg, 
Obórki, Okrzeszyn, Opacz


