
W Centralnym Punkcie Selektywnego Zbierania Od-
padów Komunalnych można oddać niemal wszystkie 
frakcje odpadów, które powstały w gospodarstwie 
domowym.

Na rampie

Na rampie odpady wyrzucamy zgodnie ze wskaza-
nym systemem segregacji. Poszczególnym grupom 
odpadów przyporządkowano  osobne stanowiska  
i kontenery.

Cegła/Beton, 

Tapeta/Płyta gipsowa

Ziemia/Kamienie

Drewno

Opony – wyłącznie zużyte opony od samochodów 
osobowych.

Popiół – żużle i popioły z domowych pieców  
i kominków.
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Odpady zielone

To odpady, na które składają się wyłącznie części 
roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zieleni, 
np. z przydomowych ogródków: skoszona trawa, 
liście, kwiaty, łodygi, chwasty, drobne pędy i gałę-
zie, trociny, a także owoce i warzywa.
Dla wygody użytkowników na odpady zielone przy-
gotowano jedno stanowisko na rampie.
Większych ilości możemy pozbyć się na specjalnie 
wyodrębnionym placu, na którym ustawiono duże 
kontenery. 

Papier i tektura

Folia plastikowa – wyłącznie folia opakowanio-
wa.

Metal – drobne przedmioty metalowe, niebędące 
opakowaniami.

Odpady wielkogabarytowe – przedmioty  
o dużych lub nietypowych rozmiarach, jak szafy, 
stoły, komody, krzesła, materace, pierzyny, dywa-
ny, wózki dziecięce.

Inne niepalne – różnego rodzaju przedmioty 
ceramiczne, kamionkowe i szklane, jak szyby, 
talerze, szklanki, garnuszki, lustra, umywalki, 
wanny.
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Do dużych kontenerów, ustawionych obok maga-
zynu, można wrzucić zużytą odzież, opakowania 
plastikowe i metalowe, szkło, a także odpady 
wielkogabarytowe, które zawierają niebezpieczne 
składniki (lodówki, zamrażarki, chłodziarki, pralki, 
suszarki do ubrań, zmywarki, urządzenia kuchenne, 
piece elektryczne, elektryczne płyty grzejne, mikro-
falówki, inne urządzenia do gotowania i przetwa-
rzania żywności, grzejniki elektryczne, wentylatory 
elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne, wyciągi 
wentylacyjne i sprzęt konfekcjonujący).
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Punkt ważenia
Po wjeździe na teren 
Centralnego PSZOK-u 
należy skręcić w lewo. 
Punkt jest bezpłatny 
wyłącznie dla miesz-
kańców z terenu 
ZGZM. Z tego względu 
– a także na potrzeby 
prowadzonego rejestru 
– pracownik obsługu-
jący wagę zapyta,  
z jakiego adresu zosta-
ły przywiezione odpa-
dy (należy przedstawić 
dowód tożsamości lub 
wypełnić oświadczenie 
o zamieszkaniu). 


