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Od mieszkańców z terenu 
Związku Gmin Zagłębia 
Miedziowego odpady 
przyjmowane są  
bezpłatnie. 

Punkt jest czynny:
- od poniedziałku do piątku 

godz. 12.00 – 19.00
- w soboty  

godz. 10.00 - 15.00

Magazyn odpadów niebezpiecznych

Wszystkie przedmioty, które zawierają substancje 
szkodliwie dla zdrowia człowieka i które mogą 
powodować skażenie środowiska przyrodniczego 
należy gromadzić osobno, zgodnie z ich właści-
wościami. W magazynie odpadów niebezpiecznych 
można zostawić:

Baterie i akumulatory
– drobne urządzenia AGD – np. odkurzacze, to-
stery, frytkownice, rozdrabniacze, młynki do kawy 
oraz urządzenia do otwierania i zamykania pojem-
ników i opakowań, noże elektryczne, urządzenia 
czyszczące, urządzenia do szycia, dziania, tkania 
i innego przetwarzania wyrobów włókienniczych, 
żelazka i inne urządzenia do pielęgnacji ubrań, 
urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia wło-
sów, szczotkowania zębów, golenia, masażu, zega-
ry, zegarki oraz urządzenia do celów odmierzania, 
wskazywania lub rejestrowania czasu, wagi;

Lampy i żarówki każdego rodzaju.

Leki – leki przeterminowane i niewykorzystane;

Odpady płynne 
– farby, farby drukarskie, tusze, kleje, lepiszcze  
i żywice, detergenty, rozpuszczalniki, oleje silniko-
we,  przekładniowe i smarowe, kwasy, alkalia  
i odczynniki fotograficzne;

Opakowania po odpadach niebezpiecznych – puszki, 
tuby, słoje lub słoiki i inne opakowania, zawierają-
ce resztki niebezpiecznych odpadów płynnych.

Urządzenia RTV – np. odbiorniki radiowe, telewi-
zyjne, kamery wideo, sprzęt hi-fi, wzmacniacze 
dźwięku, instrumenty muzyczne, inne produkty 
lub urządzenia wykorzystywane do nagrywania lub 
kopiowania dźwięku i obrazów, w tym sygnałów, 
lub wykorzystujące technologie przesyłu dźwięku i 
obrazu inne niż telekomunikacyjne;

Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny  
– np. komputery stacjonarne (procesor, mysz, 
monitor, klawiatura), laptopy, notebooki, notepady, 
drukarki, sprzęt kopiujący, elektryczne i elektro-
niczne maszyny do pisania, kalkulatory kieszon-
kowe i biurowe, terminale i systemy użytkownika, 
faksy, teleksy, telefony, automaty telefoniczne, 
telefony bezprzewodowe, telefony komórkowe, 
sekretarki automatyczne/systemy zgłoszeniowe, 
inne urządzenia do zbierania, przechowywania, 
przetwarzania, prezentowania lub przekazywania 
informacji drogą elektroniczną oraz inne urządze-
nia służące do transmisji głosu, obrazu lub innych 
informacji za pomocą technologii komunikacyjnej.

 
Środki ochrony roślin – pozostałości substancji 

chwastobójczych, grzybobójczych i owadobójczych, 
I i II klasy toksyczności.

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego 
Punkt Obsługi Klienta
Polkowice, ul. Mała 1
tel. 76 840 14 60

www.zgzm.pl

Budowa Centralnego Punktu Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych została dofinanso-
wana ze środków Narodowego  Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Centralny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych znajduje się przy ul. Działkowej 18  
w Polkowicach. Dojazd z centrum miasta – w kierun-
ku Tarnówka i Rudnej, obok szybu kopalni „Rudna 
Główna”.
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