
 

 

PSZOK 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 

KOMUNALNYCH 

przy ul. Wodociągowej w Bornem Sulinowie 

 
      czynny: 

   - w poniedziałki w godzinach: 14.00 – 17.00 

   - w środy w godzinach: 12.00 – 15.00 

   - w piątki w godzinach: 12.00 – 15.00 

 

Prowadzący PSZOK: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Targowej 5  

w Bornem Sulinowie 

 

 

Do PSZOK-u mieszkańcy będą mogli nieodpłatnie oddać: 

 

1.szkło, 

2. papier i tekturę, 

3. tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, 

4. meble i inne odpady wielkogabarytowe, np. kanapy, fotele, krzesła, materace, sofy, szafy, łóżka, wykładzinę, 

dywany, zepsute drabiny metalowe, zepsute wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów (chodziki, koniki na 

biegunach, foteliki do karmienia, leżaczki), zepsute rowery, armaturę sanitarną (zlewy, umywalki, spłuczki, bidety, 

wanny, miski ustępowe), kabiny prysznicowe i inne elementy wyposażenia mieszkań, 

5. odpady budowlane i rozbiórkowe (stanowiące odpady komunalne, pochodzące z remontów i innych robót 

budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia 

na budowę lub na wykonanie, których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano-architektonicznej), 

np. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz 

odpadowych materiałów ceramicznych, 

6. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, np. urządzenia radiowe i telewizyjne, sprzęt komputerowy, kalkulatory, 

urządzenia gospodarstwa domowego (AGD), wszelkiego rodzaju żarówki i świetlówki, kontakty i włączniki, 

przedłużacze, bezpieczniki, żyrandole, lampy, zepsute urządzenia pomiarowe elektryczne i elektroniczne, zabawki na 

baterie lub elektroniczne, resztki przewodów elektrycznych, 

7.odpady niebezpieczne, np. przepracowane oleje silnikowe, świetlówki, żarówki, termometry, 

8.zużyte opony (samochodowe, rowerowe), 

9. zużyte baterie i akumulatory, 

10. chemikalia i opakowania po chemikaliach, 

11.przeterminowane leki i opakowania po lekach, 

12.odpady ulegające biodegradacji, 

13. 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 igły i strzykawki, 

14. odzież i tekstylia, 

15. nośniki danych, tonery i tusze. 

UWAGA: 

 PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych !!! 

 

 Zużyte baterie można również wrzucić do specjalnych pojemników ustawionych w szkołach  

oraz w budynkach użyteczności publicznej. 

 Dwa razy w roku organizowana będzie również zbiórka odpadów wielkogabarytowych. 

 Dwa razy do roku organizowana będzie zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  

tzw. „elektrośmieci”. 

O terminach i miejscach zbiórek mieszkańcy zostaną każdorazowo poinformowani. 

 


