
rodzaj odpadu co wrzucamy czego nie wrzucamy
•	 opakowania	z	papieru,	kartonu,	tekturę	falistą,
•	 katalogi,	ulotki,	prospekty
•	 gazety	i	czasopisma,
•	 papier	szkolny,	biurowy,	pakowy,
•	 zeszyty	i	książki,
•	 torby	i	worki	papierowe,
•	 zadrukowane	kartki.

•	 ręczników	papierowych	i	zużytych	chusteczek	higienicznych,
•	 papieru	lakierowanego	i	powleczonego	folią,
•	 papieru	zatłuszczonego	i	mocno	zabrudzonego,	w	tym	naczyń	
jednorazowych,

•	 kartonów	po	napojach,	mleku	(tzw.	tetrapak),
•	 papierowych	worków	po	nawozach,	cemencie	i	innych	materiałąch	
budowlanych,

•	 tapet,
•	 pieluch	jednorazowych.

odpady	z	metali	i	tworzyw	sztucznych,	opróżnione	z	zawartości	
i	zgniecione,	np:
•	 puste	puszki	po	napojach	i	żywności,	
•	 metale	kolorowe,	drobny	złom	żelazny	i	metali	kolorowych,
•	 nożyczki,	kapsle,	nakrętki,	garnki,	folia	aluminiowa,
•	 plastikowe	butelki	plastikowe	torby,	folie,	worki,	reklamówki	
•	 i	inne	folie,
•	 opakowania	plastikowe	po	żywności,	środkach	czystości,
•	 kartony	po	mleku	i	sokach,	opakowania	wielorazowe,
•	 nakrętki,	kapsle	i	zakrętki	od	słoików	i	butelek.

•	 puszek	i	pojemników	po	farbach,	lakierach	i	olejach,
•	 części,	elementów	pojazdów	(samochody,	maszyny	rolnicze),
•	 zużytego	sprzętu	elektrycznego	(AGD)	i	elektronicznego,
•	 zużytych	artykułów	medycznych,	
•	 butelek	i	pojemników	z	zawartością,	
•	 plastikowych	zabawek	elektrycznych,	
•	 opakowań	po	lekach	i	żużytych	artykułów	medycznych,
•	 opakowań	po	rozpuszczalnikach,	olejach	silnikowych	i	chemii	
samochodowej,	

•	 opakowań	po	środkach	chemicznych,	
•	 zużytych	baterii	i	akumulatorów.	

opakowania	szklane	opróżnione	z	zawartości,	pozbawione	
zakrętek,	kapsli,	np.:
•	 butelki	i	słoiki	po	napojach	i	żywności	(w	tym	butelki	po	
napojach	alkoholowych	i	olejach	roślinnych),

•	 szklane	opakowania	po	kosmetykach	i	chemii	gospodarczej	
(jeżeli	nie	są	wykonane	z	trwale	połączonych	kilku	surowców).

•	 ceramiki,	doniczek,	porcelany,	fajansu,	kryształów,
•	 szkła	okularowego,
•	 szkła	żaroodpornego,	
•	 zniczy	z	zawartością	wosku,	
•	 żarówek,	świetlówek	i	reflektorów,
•	 opakowań	po	lekach,	rozpuszczalnikach,	olejach	silnikowych,	
•	 opakowań	po	środkach	chemicznych,	
•	 luster,	szyb	okiennych,	zbrojonych,	samochodowych,
•	 monitorów	i	lamp	telewizyjnych,
•	 termomentrów	i	strzykawek.

zaleca	się	wrzucanie	odpadów	luzem.
•	 resztki	jedzenia,
•	 odpady	warzywne	i	owocowe,
•	 drobne	rośliny	doniczkowe,	kwiaty	cięte	(z	wyjątkiem	odpadów	
zielonych	z	ogródków),

•	 zużyte	papierowe	ręczniki	kuchenne	oraz	serwetki,
•	 zanieczyszczone	opakowania	papierowe.

•	 kości	zwierząt,	
•	 oleju	jadalnego,
•	 odchodów	zwierząt	domowych	ani	materiałów	nimi	
zanieczyszczonych	(w	tym	żwirku	dla	kotów	i	ściółki	dla	gryzoni),

•	 leków,
•	 drewna	impregnowanego,	
•	 płyt	wiórowych	i	pilśniowych	MDF,	
•	 ziemi	i	kamieni,	liści,	gałęzi	pochodzących	z	pielęgnacji	ogrodu,
•	 innych	odpadów	komunalnych	(w	tym	niebezpiecznych),	
•	 trawy,	liści,	gałęzi,
•	 zużytych	art.	higienicznych	w	tym	pieluch	jednorazowych.

•	 trawa,
•	 gałęzie,
•	 liście.

Powyższe	odpady	można	również	kompostować	
w	przydomowych	kompostownikach.

•	 odpadów	BIO,
•	 odpadów,	które	nie	ulegają	biodegradacji,	
•	 odchodów	zwierząt	domowych	ani	materiałów	nimi	
zanieczyszczonych	(w	tym	żwirku	dla	kotów	i	ściółki	dla	gryzoni),

•	 popiołu,
•	 zużytych	artykułów	higienicznych,
•	 oleju	jadalnego,
•	 płyt	wiórowych	i	pilśniowych	MDF,	
•	 leków,
•	 zużytych	art.	higienicznych	w	tym	pieluch	jednorazowych,
•	 innych	odpadów	komunalnych	(w	tym	niebezpiecznych).

wrzucamy	to,	co	nie	nadaje	się	do	recyclingu	oraz	czego	nie	
można	wrzucić	do	pozostałych	pojemników,	a	co	nie	jest	
odpadem	niebezpiecznym,	np:
•	 znicze	z	niedającą	się	usunąć	zawartością	wosku,
•	 zatłuszczone,	jednorazowe	opakowania	z	tworzyw	sztucznych	
i	styropianu	oraz	zużyte	naczynia	jednorazowe,

•	 zużyte	środki	higieniczne	(pampersy,	podpaski,	ręczniki	
papierowe),

•	 żwirek	z	domowej	hodowli	zwierząt	wraz	z	ich	odchodami,
•	 popiół	z	papierosów	wraz	z	niedopałkami,
•	 zużyte	worki	do	odkurzaczy,	
•	 papier	lakierowany	i	powleczony	folią,
•	 ceramikę,	doniczki,	porcelanę,	fajans,	szkło	okularowe
				i	żaroodporne.

•	 odpadów	niebezpiecznych,
•	 zużytego	sprzętu	elektronicznego	i	elektrycznego,	baterii,
•	 lekarstw,	opn,	materiałów	budowlanych,	mebli	i	odpadów	
wielkogabarytowych,	żarówek,	świetlówek,	odpadów	
problemowych,	m.in.	pozostałości	po	farbach,	lakierach,	środkach	
chemicznych,	części	elementów	pojazdów	(samochody,	maszyny	
rolnicze,

•	 makulatury,	opakowań	szklanych.

•	 popiół	z	pieca	domowego,
•	 popiół	z	kominka,	
•	 popiół	z	grilla.

Popiołu	nie	należy	zalewać	wodą.
Popiół	należy	wrzucać	do	metalowego	pojemnika.	

•	 gruzu,	
•	 odpadów	remontowo-budowlanych,
•	 innych	odpadów.

Szczegółowe	informacje	
znajdują	się	na	stronie:	

www.jasienica.pl
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a) w okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia 
    oraz od 01 września do 31 grudnia     
    w godzinach 10.00–16.00  we wtorki, czwartki i soboty, 

PSZOK CZYNNY w następujących dniach tygodnia i godzinach:
b) w okresie od 01 maja do 31 sierpnia 
    w godzinach 10.00–20.00 we wtorki, czwartki  i soboty.

odpady przyjmowane w punkcie selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych w gminie jasienica – pszok tel. 605 331 020

odpadY roLNicze
będą przyjmowane tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania przez gminę jasienica dofinansowania z nFośigw

UWAGA! Punkt  PSZOK nie przyjmuje (nie ma możliwości oddania):
• odpadów – samochodowych / rolniczych (np. tapicerka, zderzaki, reflektory itp.),                                            
• odpadów zawierających azbest – płyt azbestowo-cementowych (eternit),
• złomu.

uwaga! odpady dostarczane przez posiadacza – właściciela odpadów są osobiście wrzucane do odpowiednich pojemników. 

Przyjmowane	są	tylko	i	wyłącznie	z	nieruchomości	ponoszących	opłaty	za	gospodarowanie	opadami	
w	Gminie	Jasienica	(złożona	deklaracja).


